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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KALLELSE 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Kommunfullmäktige 

Ekebyskolans aula 

Måndagen den 15 juni 2015, kl 19.00 

Sammanträdet inleds med "Allmänhetens frågestund" kl 19.00. 

1 Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga (KH 37) 

5 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa (KH 38) 

6 Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för rekreation 
året om (KH 39) 

7 Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången (KH 40) 

8 Svar på medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen och inte 
på regelverket (KH 41) 

9 Nytt reglemente för kommunrevisionen (KH 42) 

10 Policy och riktlinje för upphandling (KH 43) 

11 Detaljplan för Fridhems verksamhetsområde; antagande (KH 44) 

12 Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (KH 45) 

13 Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet (KH 46) 

14 Övertagande av verksamhet vid AB Salboheds Gymnasiesärskola (KH 4 7) 

15 Ansökan från Sala-Heby Energi AB om kommunal borgen (KH 48) 

16 Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av 
dotterbolag samt försäljning (KH 49) 

17 Justering av nämndernas ramar för 2015 (KH SO) 

18 Nödvattenpolicy för Sala kommun (KH 51) 

19 Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall (KH 52) 

20 Markanvisningsavtalfköpeavtal mellan Sala kommun och Bovieran AB; Kristina 
4:271 (KH 53) 

21 Svar på motion från Erik Åberg (MP) om att byta ut kommunens belysning mot 
Smarta LED lampor (KH 54) 
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KALLELSE 



Kommunfullmäktige 

22 Kompletteringsval 

23 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

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

Sala den 2 juni 2015 
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Elisabet Pettersson (C) 
Ordförande 

~80( S, JA !·/ 
Virve Svedlund ur I 1.d ' 
Sekreterare 



§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

22 (27) 

:_· : s 

Dnr 2014/1255 - 7-
Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga 

INLEDNING 
Mattias Wäneskog inkom den 15 december 2014 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att en park anläggs utanför Salbergaområdet 
mot Johannesbergsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/108/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/108/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/108/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 131 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

vl/1~ 



Bilaga IS 2G15/108/l 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

1 (2) 
2015-05-11 

DfARJENR: 2014/1255 

lnk. i::.. j 2 

l0"'dil1~0- '""5' 

Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga 
Mattias Wäneskog inkom den 15 december 2014 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att en park anläggs utanför Salbergaområdet 
mot Johannes bergsgatan. 

Förslagsställaren skriver att området idag används främst som hundrastplats, men 
även som fotbollsplan för spontana spel samt korpenspel. Han anser att dessa verk
samheter förstör och gör området till en ogästvänlig plats. Det uppstår problem med 
hundbajs som ej plockats upp, vid fotbollsspel blir gräsmattan förstörd och dess
utom står bilar felparkerade på gatan. Han anser även att området saknar staket 
som hindrar både barn och bollar att fara ut på vägen. 

Förslagställaren tycker istället att området skulle passa för att anlägga en tillgänglig
hetsanpassad park med träd, planteringar, slingrande stigar, bänkar, tillhörande 
grönytor och belysning. Det skulle ses som en förlängning av stadsparken och göra 
Åkraområdet till en attraktivare stadsdel. 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur och fritidsnämnden samt tekniska 
kontoret. 

Området är planlagt som friluftsområde (Del av Salbergaområdet kriminalvårdsan
stalt, 2006-07-04). l planbeskrivningen framställs användningen som friluftsliv av 
alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. 

Tekniska kontoret, kultur och fritidskontoret och samhällbyggnadskontoret jobbar 
för tillfället med en utvecklingsplan för Åkra trädgård. I förslaget finns bland annat 
placering av hundrastgård och spontan-idrottsområde med. Delar av 
hundproblematiken kommer troligtvis att lösas i och med att en hundrastgård 
anläggs. Tekniska kontoret har även på prov beställt hem ett antal hållare för gratis 
hundpåsar och kommer att se till att en av dessa placeras i anslutning till det 
aktuella området. 

Att anlägga en park enligt den beskrivning medborgaren lämnar kostar minst 2 
miljoner kronor. Kontoren anser att Åkra trädgård och andra aktuella projekt ska 
prioriteras före området vid Salberga. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunna rsso n@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



Kommunstyrelsen 

De ideer som förslagsställaren framför kan tas med i det fortsatta arbetet med 
utveckling av området. 1 dagsläget anser jag dock inte att det är en prioriterad 
åtgärd att omvandla det aktuella området till parkområde. 

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

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2121 
2015-05-11 
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2015-0HO 
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VTIRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om park utanför Salberga 

Medborgarförslag har inkommit angående önskemål om att anlägga en park på 
ängen utanför Salbergaområdet mot Johannesbergsgatan. Området används idag 
främst som hundrastplats. Samt en fotbollsplan som används för spontant spel samt 
korpen-spel. Tekniska kontoret och Kultur- och fritidskontoret har fått möjlighet att 
yttra sig till förslaget. 

Området är planlagt som friluftsområde (Del av Salbergaområdet 
kriminalvårdsanstalt, 06-07-04). I planbeskrivningen framställs användningen som 
friluftsliv av alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. 

Kontoren (TK, KFK, SBK) jobbar för tillfället med en utvecklingsplan för Åkra 
trädgård som kommer presenteras för politiken under våren. I förslaget finns bland 
annat placering av hundrastgård och spontanidrottsområde med. Investeringsmedel 
för en hundrastgård finns med i parkens investeringar för 2017. Vi tror att delar av 
hundproblematiken kommer lösas i och med att en hundrastgård anläggs. 

Vi förstår att en irritation har uppstått och kan också se utvecklingspotentialen. Att 
anlägga en park enligt den beskrivning medborgaren lämnar kostar minst 2 miljoner 
kronor. Vi anser att Åkra trädgård och andra aktuella projekt ska prioriteras före 
området vid Salberga. 

Tekniska kontoret har på prov beställt hem ett antal hållare för gratis hundpåsar. 
Dessa finansieras genom reklam och är tänkta att placeras ut i staden. Tekniska 
kontoret kommer se till att en av dessa placeras i anslutning till det aktuella 
området vid Salberga. 

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås. Men kommunen bär med sig iden om 
att utveckla området vid Salberga i framtiden. 

Sala 10 mars 2015 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Roger Nilsson 

Kultur- och fritidschef 

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

Jenny Julin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
jenny.julin@sala.se 

Direkt: 0224-747566 



Dilaga KS 2015/108/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-12-15 

Namn: Mattias Wäneskog 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKITT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. -12- l 9 
Diarienr l Aktbilaga 

,<Oil+ 125 ,;- I 

Gatuadress: Johannesbergsgatan 7A 

Postnumme~ort:_7~3~3~3~5~S~a~la,,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telefon: 0704 - 5413 48 

Förslagets rubrik: 
Park utanför Salberga 

I Beskriv och motivera ditt förslag {fortsätt skriva f baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): l 

/

Jag bor på Åkra, nästan mitt framför Salbergaanstalten. Utanför mitt fönster har jag en stor äng. Denna 
används i huvudsak som hundrastplats idag, och även som fotbollsplan i en korpen-serie under sommaren. 
Dessa verksamheter förstör otroligt mycket, och gör hela ängen till en väldigt ogästvänlig plats. Om jag 

i känner för att utöva någon sorts sport med familj och vänner på denna yta så måste vi ständigt oroa oss 

/

' för att råka kliva i hundbajs. När det är fotboll så går det knappt att komma hem på grund av alla bilar 
som är (fel)parkerade på gatan. Dessutom blir gräsmattan väldigt sliten. Jag har ingenting emot 
fotbollsspelandet i sig, men då måste det göras något åt gräset och parkeringsmöjligheterna. Dessutom 
borde det då anordnas någon form av staket som hindrar både bollar och obetänksamma barn att fara ut på 
vägen. En annan ide som vore väldigt trevlig skulle ju vara att anlägga en park på denna äng. Lite som en 
förlängning av stadsparken, kanske? Träd, planteringar, slingriga stigar (som självklart är 
tillgänlighetsanpassade för alla), och några bänkar att slå sig ner på. Till det några gräsytor fört.ex. 
kubbspel, eller kanske till och med en damm? Allting med lagom mycket mysbelysning, såklart. Jag tror att 
detta skulle bli ett väldigt lyft för hela Akraområdet, och göra det till en ännu attraktivare stadsdel. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
733 25 Sala 

I/Il '~ 
Underskrift: _ __L/_c:l-i,{4'@c:::.,,~{;'---__..:_IA-"'!/1/l-_::._:vi:_' e::.AJLj-'f) __________ _ 

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

J 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 

Direkt: 0224·74 70 11 



§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

23 (27) 

Dnr 2014/1093 -°} 

Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 
My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/109/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/109/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/109/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 132 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 

I vU0 



~ ,. 
--~ 

I 
Dilaga 

SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

zs 2015/109/1 

Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

lnk. 

D1arier,r 

ci.019 /0 3 

My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Förslagsställaren skriver att alla som är i Sala borde ha någonstans att bo. Hon 

1 (1) 

2015-05-11 

DIARIENR: 2014/1093 

I 2 

blir ledsen av se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen och vill att 
kommunen ordnar ett ställe där de hemlösa får bo, leva och äta. Vidare skriver hon 
att de borde få rena och fina kläder samt att det ska finnas personal på boendet som 
de kan prata med om de behöver hjälp. 

Medborgarförslaget har remitterats till vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att kommunens tjänstemän har 
ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna kring vad som kan göras 
för de hemlösa. I det forumet har frågan om mat, kläder, dusch och tvättmöjligheter 
lösts av kyrkorna och frivilligorganisationerna. Angående tak över huvudet och 
någonstans att bo pågår just nu en diskussion med kyrkorna och 
frivilligorganisationerna hur detta kan lösas i Sala med gemensamma krafter och 
resurser. 

Som vård· och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande har kommunen ett 
samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna. Just nu diskuterar vi 
tillsammans med dem hur vi ska kunna lösa situationen inför den kommande 
vintern. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

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. gu n narsson@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 71 01 
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Justerandes sign 
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KS 2015/109/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNOEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/13/1. Förslag till yttrande. 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar 
att yttra sig enligt bilaga. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

lltt yttra sig enligt bilaga. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

! Utdragsbestvrkande 

I 
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.msALA 
~KOMMUN 

VÅRD OCH OMSORG 

Agneta von Schoting 

MISSIV 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ATT HJÄLPA HEMLÖSA 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 
2015·02·25 

DIARIENR: 2014/1093 
MISSIV 

Kommunstyrelsen begär vård· och omsorgsnämndens yttrande över medborgarförslag 
om att hjälpa hemlösa. 

My Lindström skriver i sitt medborgarförslag att hon vill att kommunen ordnar med ett 
ställe där hemlösa får bo, leva och äta. Där de kan tvätta sina kläder och kan vara till de får 
ett riktigt hem att flytta till och där det finns personal att prata med om de behöver hjälp. 
Kommunens tjänstemän har ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna 
kring vad som kan göras för dessa hemlösa. I det forumet har frågan om mat, kläder, dusch 
och tvättmöjligheter lösts av kyrkorna och frivilligorganisationerna. När det gäller tak 
över huvudet och någonstans att bo för pågår just nu en diskussion med kyrkorna och 
frivilligorganisationerna hur det kan lösas här i Sala med gemensamma krafter och 
resurser. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

Bilaga: 

1 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 
2 Medborgarförslag att hjälpa hemlösa 

SALA KOMMUN 
Vård och Omsorg 
Box 304 
73325 SALA 

Besökudress: Fredsgatan 23, SAtA 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.s.ila.se 

Agneta von Schoting 
Sociakhef 

Vård och Omsorg 
Agneta.von.S.chotlng@sala.se 

Direkt: 490 01 
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ONR 2014/1093 
mRANDE 

~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

YTIRANDE 

Vård och omsorgsnämnden 

Svar på medborgarförslag från My Lindström om att hjälpa 
hemlösa 

My Lindström skriver i sitt medborgarförslag att hon får ont i magen och blir ledsen 
av att se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. My vill att kommunen 
ordnar med ett ställe där de får bo, leva och äta. Där de också kan tvätta sina kläder 
och kan vara där till de får ett riktigt hem att flytta till och där det finns personal att 
prata med om de behöver hjälp. 

Kommunens tjänstemän har ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisa
tionerna kring vad som kan göras för dessa hemlösa. I det forumet har frågan om 
mat, kläder, dusch och tvättmöjligheter diskuterats och lösts av kyrkorna och 
frivilligorganisationerna. Lians har även till deras hjälp tagit fram en karta där 
platserna för dessa tjänster finns inritade med text på svenska, engelska, rumänska 
och bulgariska. När det gäller tak över huvudet och någonstans att bo för hemlösa 
pågår just nu en diskussion med kyrkorna och frivilligorganisationerna hur det kan 
lösas här i Sala med gemensamma krafter och resurser. Under jul, nyår och 
trettonhelgen hyrde kommunen 18 sängplatser på vandrarhemmet Sofielund som 
under den tiden hade lediga platser att hyra ut. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

SAlAKOMMUN 
Vård· och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.od1.omsorgsforvaltni11geo@sala.se 
www.salase 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

agneta.von.schoting@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 9001 



2015/109/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE lnk. 2014 • 10- 2 7 
Aktbllar,a 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-27 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARfORSLAG 

lnk. 2014 ·10- 2 7 
Dlartenr 

ZO!l+ 100'2-> 
Aktbilaga 

i 

-----------------------------------------------------
Namn: My Undström _________________________________________ _ 

Gatuadress: Poppelgatan,_1_4 __ _ 

Postnummer, ort: 73337, Sala ------------------------------------------

Telefon: 86863 -------------------------------------------------------··----

! Förslagets rubrik: 

L Hjälpa hemlösa - BRÅTIOMJ 
----------------------------------------------

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Hej! 

Jag heter My, är 10 är gammal och vill lämna ett medborgarförslag. 
Jag vill inte längre se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. Jag får ont i magen och 
blir ledsen för att alla som är i Sala borde ha någonstans att bo. 

Jag vill att ni ordnar ett ställe där de får bo, leva och äta. Få rena och fina kläder och att de får vara 
kvar där tills de har ett riktigt hem att flytta till. 

Nu är det bråttom för snart är det vinter! 

Det är också viktigt att det finns personal som kan prata med de som behöver hjälp. Talar man ett annat 
språk än svenska behöver det finnas personal som kan prata rätt språk. 

Hej då! 

My 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enftgt Personuppgift.slagen (1998:204}. 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: vif L ~ nci&i)'b m._,_,___ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala,se 

Vlrve svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

Vll\'e.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

24 (27) 

:' -\ \' n L 

Dnr 2015/83 - 7 
Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

INLEDNING 
Erik Hultby inkom den 19 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att Gröna Gången tillgängliggörs för rekreation året om. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/110/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/110/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/110/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 133 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

I Utdragsbe~tyrkande 

. ,J 

Jirv 



KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Jilaga KS 2015/110/1 
-----------------~ 

l 2 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Erik Hultby inkom den 19 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången tillgängliggörs för rekreation året om. 

1 (1) 
2015-05-11 

DIAR!ENR: 2015/83 

Förslagsställaren skriver att Gröna Gången är en av Salas vackraste rekreationsytor. 
Sträckan från Lärkbacksskogen via Måns Ols till Skuggan underhålls inte på vintern, 
vilket försvårar framkomligheten för äldre och barnvagnar. Därför vore det önskvärt 
att denna sträcka vinterunderhålls. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret skriver i sitt svar att Gröna gången är en promenadsträcka som 
till största delen går på damm vallarna till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes 
på 1600-talet för att dämma upp vatten för gruvdriften och är konstruerade för 
detta ändamål. Varken dess uppbyggnad eller det faktum att de idag är 
fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser för 
kringliggande bebyggelse. Även om snöröjning av sträckan skulle öka 
framkomligheten och tillåta nyttjande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr 
inte möjligt på grund av högriskklassningen. 

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

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@safa.se 
www.sala,se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola. gu nna rsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Tekniska kontoret delar motionärens synpunkt att gröna gången är ett mycket po
pulärt promenadstråk och rekreationsområde året runt. 

Gröna gången är en promenadsträcka som till största delen går på <lammvallarna 
till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes på 1600-talet för att dämma upp vat
ten för gruvdriften och är konstruerade för det ändamålet. V arken dess uppbygg
nad eller det faktum att de idag är fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med 
fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser 
för kringliggande bebyggelse. 

Så även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomligheten och tillåta nytt
jande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef Gata/Park 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

2014-02-16 

DIARIENRr 2015/83 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

733 25 Sala tekniska@sala.se 
www.sala.se 

evelina,soderman@sala.se 
Direkt: 0224-74 75 01 



Di.taga KS 2015/110/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEOBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens iörvaltning 

lnk. 2015 -01- 1 9 
Aktbilaga 

i 

'""::: ~'::1: !\,Je~}\t,===~-==~= 
Telefon• .J'.2~--~ ":::\ !-:1 4 '-1~ ................................................................... .. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag !ämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskri 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.!nfo@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



I SALA 
KOMMUN 

§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 
,, ~-' / -

25 (27) 

\ 'i ,: 
-"- _, 

Dnr 2015/177 -4 
Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången 

INLEDNING 
Karin Silverhult inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången vinterunderhålls. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/111/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/111/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/111/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 134 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



MsALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Bilaga [S 2015/111/l 1 (1) 
2015-05-11 

DIAR!ENR: 2015/177 

u 
Kornn1unstyrelBei"1s förvaltning 

!nk. 1 2 

0/~ /7-1- -

Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången 
Karin Silverhult inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången vinterunderhålls. 

Förslagsställaren skriver att Gröna Gången och sträckan förbi Mellandammen, Öke
bron, MånsOls till Skuggan sedan ett antal år tillbaka inte plogas och sandas. Hon 
beskriver Gröna Gången är en vacker och uppskattad promenadväg och att möjlig
göra utnyttjandet av Gröna Gången även vintertid skulle ge en utökad möjlighet till 
rekreation och motion. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret 

Tekniska kontoret skriver i sitt svar att Gröna gången är en promenadsträcka som 
till största delen går på dammvallarna till gruvans vattensystem Vallarna byggdes 
på 1600-talet för att dämma upp vatten för gruvdriften och är konstruerade för 
detta ändamål. Varken dess uppbyggnad eller det faktum att de idag är 
fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser för 
kringliggande bebyggelse. Även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomlig
heten och tillåta nyttjande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt 

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

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

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 .gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 
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~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Tekniska kontoret delar motionärens synpunkt att gröna gången är ett mycket po
pulärt promenadstråk och rekreationsområde året runt. 

Gröna gången är en promenadsträcka som till största delen går på dammvallama 
till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes på 1600-talet för att dämma upp vat
ten för gruvdriften och är konstruerade för det ändamålet. V arken dess uppbygg
nad eller det faktum att de idag är fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med 
fordon för snöröjning. 

V allama är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser 
för kringliggande bebyggelse. 

Så även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomligheten och tillåta nytt
jande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef Gata/Park 

2014-02-16 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
eve!lna.soderman@sala.se 

Direkt: 0224-74 75 01 



Bilaga 

,~~b~ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2015/111/3 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

, SÄLJ1~ KfJfvifVHJf~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 09 
Aktbilaga 

I 

Medborgarförslag 

Datum: 
----_/, -· _------- - -----<:" --- ./_-- -~ ---- _' ------ ,, ------------------------------------------------------------------------· 

Namn: , <,\' rh v c:""l>,///t:/' lit!lC 
Gatuadress: .•• K..,'iiJ.J&;--;fi·:---;z:-----------------------------------------------------------------------------------·-

Postnummer, ort:. _f 33 3_7 ___ G71Az: ........................................................................................... . 
Telefon: .. {2Z_(,_f:2Q!..6.f(Z_ ________________________________________________________________________________________ . 

Förslagets rubrik: 

Jag godkänner att Sala kommun !agrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

- .c-. / J -
Underskrift: ........ =:.:::.:.~ .... f' __ 'Z.U.,.:...a.:"::: : .. / .. C/7.::.·.· ...... ' .. i ... '. __ l __ ·_ r; ____ f_.1 __ . __ t __ U_.· __ · ___ '.t: __ · .... · .................................................................. . 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedtund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-747011 



§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 
·,- L l 

26 (27) 

--' -

Dnr 2015/168 - 6 

Svar på medborgarförslag om att omsorgen för fokuseras på 
omsorgen och inte på regelverk 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att omsorgen i Sala kommun bör fokusera på omsorgen 
och inte på regelverk, lyssna mer på individens intresse och önskemål och i största 
möjligaste mån anpassa sig efter individens "tänk". 

Beredning 
Bilaga KS 2015/112/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/112/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/112/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 135 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

~I 
I Utdragsb:tyckande 

vfJv{I 
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SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

f~S 2015/112/1 

lnk. · .J -05- I 2 

Dia20/ 5' /,6 f{ Aktbilaga 

Svar på medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på 
omsorgen och inte på regelverk 
Per Tjärnström inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att omsorgen i Sala kommun bör fokusera på omsorgen 
och inte på regelverk, lyssna mer på individens intresse och önskemål och i största 
möjligaste mån anpassa sig efter individens "tänk". 

1 (1) 

2015-05-11 
DIARIENR: 2015/168 

Förslagsställaren skriver bland annat att det idag fokuseras för mycket på regelverk 
istället för på individen och dess möjlighet till en god tillvaro. Han har erfarenhet av 
myndigheter som bara ser regler och inte individen. Han tycker att Sala kommun 
ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga ensamma och utsatta 
människors situation och stötta dessa till ett bättre liv. Lyssnar man på individen 
och anpassar sig efter dessa människors synpunkter kan goda förutsättningar 
skapas och den svage kan bli självständig. 

Medborgarförslaget har remitterats till Vård och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt svar att arbetet i hög grad styrs av det 
regelverk som finns och kommunen kan inte i egenskap av myndighet bortse från 
det. Det finns en rätt att få stöd utifrån den lagstiftning som finns. Om man som 
kommuninnevånare känner ett behov av stöd, för att till exempel få en god tillvaro, 
kan man ta kontakt med en biståndshandläggare på vård och omsorg. Tillsammans 
med biståndshandläggaren kan man titta på vad som skulle kunna vara till hjälp för 
att nå en god tillvaro. En del av kartläggningen kan då leda till att andra instanser i 
samhället behöver träda in, till exempel arbetsförmedling, sjukvård, ekonomiskt 
stöd och så vidare. I de lägena kan en biståndshandläggare vara behjälplig med 
samordning genom att samankalla till en träff med berörda intressenter och den 
kommuninnevånaren som efterfrågar stöd, i syfte att se vad varje instans kan bidra 
med för kommuninnevånaren ska kunna bli så självständig som möjligt. 
Biståndshandläggares utgångsläge är alltid att lyssna på individens "tänk" och 
försöka hitta rätt nivå på insats för att möta upp medborgarens önskemål. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 



Bilaga KS 2015/112/2 

I SALA 
KOMMUN 

VON§ 56 

Justerandes s.lgn 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 fi.Ktbilaga 

2015/168 -5' 

Medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen och 
inte på regelverk 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgar· 
förstag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen och inte på regelverk. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/33/1. Förslag till yttrande. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar 
iill yttra sig enligt bilaga, samt 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 
filt anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

filt yttra sig enligt bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

filt anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



m~~1~ 
VÅRD OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

MISSIV 

1 (1) 
2015·03·31 

D!ARIENR: 2015/168 
MISSIV 

Medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen, inte på 
regelverk 

MEDBORGARFÖRSLAG OMSORGEN BÖR FOKUSERA PÅ OMSORG, INTE PÅ 
REGELVERK 

Sammanfattning av ärendet 
Per 30 skriver i sitt medborgarförslag att han har stor erfarenhet av myndigheter som 
bara ser regler och att han idag söker stöd för att fä balans i livet och en god tillvaro. 
Per tycker att "Sala kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga 
ensamma och utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till ett bättre 
liv". 

Förslag till beslut 

iill anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

Bilaga: 

1. Yttrande över medborgarförslag Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk 
2. Medborgarförslag 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
80)( 304 
73325 SAlA 

Be5öksadress: Stora Torget 1, SALA 
Växe!:0224·74 7000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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~SALA 
~KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORG 
Anneli L Sund in 

Yttrande 
Svar på medborgarförslag "Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk" 

Per 30 skriver i sitt medborgarförslag att han har stor erfarenhet av myndigheter som bara 
ser regler oeh att han i dag söker stöd för att få balans i livet och en god tillvaro. Per 
skriver att han i dag har boendestöd som fungerar bra men att kommunikationen med 
handläggare inte har fungerat på 5 månader och att byte av handläggare inte ger fördelar. 

Per tycker att "Sala Kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att 
kartlägga ensamma och utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till 
ett bättre liv. Att Sala Kommun ska i största möjliga mån försöka att INTE motarbeta 
utsatta människor, ställs en förfrågan om att samarbeta, nätverka eller sätta sig ner i ett 
team och fokusera på problemlösande insatser så skall detta gå att göra, ett NEJ kan alltid 
förvärra den utsattes situation · vilket ökar risken att personen begär utökade insatser som 
t.ex. boendestöd. Vilket blir en samhällskostnad. Att Sala Kommun måste lyssna mer på 
individens intressen och önskemål och i största rnöj ligaste män anpassa sig efter 
individens "tänk", då kan goda förutsättningar skapas och den svage kan bli självständig." 

Arbetet styrs i hög grad av det regelverk som finns och kommunen kan inte i 
egenskap av myndighet bortse från det. Det finns en rätt att få stöd utifrån den 
lagstiftning som finns. Om man som kommuninnevånare känner att behov av stöd 
för att tex få en god tillvaro kan man ta kontakt med biståndshandläggare på vård 
och omsorg för att tillsammans med biståndshandläggaren titta på vad som skulle 
kunna vara till hjälp för att nå en god tillvaro. En del av kartläggningen kan då leda 
till att andra instanser i samhället behöver träda in tex arbetsförmedling, sjukvård, 
ekonomiskt stöd osv. I de lägena kan en bistånds handläggare vara behjälplig med 
samordning genom att samankalla till en träff med berörda intressenter och 
kommuninnevånaren som efterfrågar stöd i syfte att se vad varje instans kan bidra 
med för kommuninnevånaren ska kunna bli så självständig som möjligt. 
Biståndshandläggares utgångsläge är alltid att lyssna på individens" tänk" och 
försöka hitta rätt nivå på insats för att möta upp medborgarens önskemål. 

Anneli L Sundin 

Verksamhetschef 

l {1} 
2015-03-25 

DNR 2015/168 - 3 

SALA KOMMUN 
Vård· och omrorg 
Box 304-
733 25Sala 

Be.söksadress: fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224·192 98 
vard,och.omsorgsforva!tnitigen@sa la. 1 e 
w.vw.sala.se 

Anneli l Sundln 
Verk;:amhetschef 

a nne!i.l.sundin@sala.se 
Dlrek1: 0224-74 90 08 



Lilai;a 2015/112/3 

,~~~~ 2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2015-02-08 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

lnk. 
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·------------------------------------------------------

Förslagets rubrik: 

Namn: Per Tjärnström 

Gatuadress: Johannesbergsvägen 58 

Postnummer, ort: _7-'3'-'3-'-7"5-"S"a"la~---

Telefon: 0738 46 44 28 

Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk 

--··--·---·-·---

I Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfä!t om du behöver mer utrymme}: 
: 
'Per 30 inflyttad med problematik, blivit felplacerad i särskola, lever idag i utanförskap och har 
stor erfarnhet av myndigheter som bara ser regler, inte individen. 
Söker idag stöd för att få balans på mitt liv och få en god tillvaro. Rehabilitering har alltid uteblivit. 

Har idag boendestöd, fungerar bra men kommunikation med handläggare har 
inte fungerat överhuvudtaget på 5 månader, byte av handläggare ger inga fördelar. 

Idag fokuseras det för mycket på regelverk än att fokusera på individen och 
möjliggöra för individen att få en god tillvaro. 
Jag har planer att flytta vidare men nu kommer jag att fly problemen - våren 2015. 
Har brutit all kontakt med handläggare men har ej avsagt insatser. 

JAG TYCKER: 
Att Sala Kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga ensamma och 
utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till ett bättre liv. 

Att Sala Kommun ska i största möjliga mån försöka att INTE motarbeta utsatta människor, 
ställs en förfrågan om att samarbeta, nätverka eller sätta sig ner i ett team och 
fokusera på problemlösande insatser så skall detta gå att göra, ett NEJ kan alltid förvärra 
den utsattes situation - vilket ökar risken på att personen begär utökade insatser somt.ex. 
boendestöd. Vilket blir en samhällskostnad. 

Att Sala Kommun måste lyssna mer på individens intressen och önskemål och i största möjligaste mån 
anpassa sig efter individens "tänk", då kan goda förutsättningar skapas och den svage kan 
bli självständig. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppg1ftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: 

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

kommun.info@sa!a.se 
www.sala,se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 
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§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2015/320 

Nytt reglemente för kommunrevisionen 

INLEDNING 
Kommunrevisoren har lämnat ett förslag till nytt reglemente för kommunrevi
sionen. Det tidigare reglementet som gäller för närvarande antogs av kommun
fullmäktige 2007-01-01. En översyn av kommunrevisorernas reglemente bör 
enligt God revisionssed i kommunal verksamhet genomföras i början av varje ny 
mandatperiod. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/87 /1, missiv 
Bilaga KS 2015/87 /2, förslag till nytt reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-14, § 100 

Jan Olsson, kommunrevisionen, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

l!!! fastställa Reglemente för kommunrevisionen, Bilaga KS 2015/87 /2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Reglemente för kommunrevisionen, Bilaga KS 2015/87 /2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Juster(ry\ s~? 

VI\ M 
' \ '-·· 
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Kommunrevisionen 

~ilaga KS 2015/87/1 
1 (1) 

2015-03-17 
MISSIV 

LA KOMMUN Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förvaltning 

MISSIV 

Nytt reglemente för kommunrevisionen 
Bakgrund 

lnk. 2015 -04- 0 8 
Diarie 

Opl): 

Kommunrevisionens reglemente antogs av kommunfullmäktige 2007-01-01. En 
översyn av kommunrevisorernas reglemente bör enligt God revisionssed i 
kommunal verksamhet genomföras i början av varje ny mandatperiod. 

I bilagt förslag har vissa förtydliganden gjorts i enlighet med God revisionssed i 
kommunal verksamhet. Detta avser främst§ 9 där kommunrevisorerna ges rätt att 
yttra sig i ärenden som avser revision till och i fullmäktige samt§ 24 där 
kommunrevisorerna ges möjlighet att närvara vid fullmäktiges möten för att 
informera om kommunrevisionen samt svara på frågor. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa kommunrevisionens reglemente enligt bilaga 1 
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lnk. 2015 -04- 0 8 
217 Akttillaga ' 

Revisionsreglemente 
Revisionens roll 

§1 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktige beredningar och företag. 
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen 
av all verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och 
förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig 
kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och 
utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska 
målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med 
styrning och kontroll av verksamheten. 

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisionens formella reglering 

§2 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer tex stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den 
goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar 
liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i 
kommunen och dess kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet 
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska 



'SALA KOMMUN 

Kommunrevisionen 

bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och 
uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner 
och Landsting). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar 
också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens 
nämnd- reglemente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig 
verksamhet - tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, person
uppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning 
som de behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de 
organ revisorerna granskar. 

Revisorernas antal och organisation 

§3 

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§4 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

§5 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter 
till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i 
det antal som fastställs för varje enskilt företag. 

§6 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande och 
en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster 
och sammanträden. Sammankallande hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 

§7 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde 
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i 
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

2 {SI 
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Revisorernas uppgifter 

§8 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen 
lämnade donationsstiftelser. 

§9 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
fullmäktige. 

§ 10 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända 
revisorer till kommunens företag och donationsstiftelser. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 11 

Fullmäktiges presidium bereder budgeten till revisorerna, lekmannarevisorerna och 
av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelse. 

§ 12 

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige 
utsedda revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 

§ 13 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna 
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

§14 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. 

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 15 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i 
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 16 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 

3 (SI 
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Revisorernas arbetsformer 

§ 17 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 
till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Sammankallande får 
kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

§ 18 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 19 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 
protokoll. Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§20 

En skrivelse ( eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
sammankallande och av ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 

§21 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av 
revisorernas granskning. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den 
tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 

§22 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige vid den 
tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 

§23 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 
fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium 
svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter. 

4 (S) 
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Kommunrevisionen 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats 
till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 

§24 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två 
gånger varje år. 

Revisorerna kan närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller 
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

§25 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om 
sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning 
skett. 

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att 
misstanke om att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorernas arkiv 

§26 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente. 

Reglementets giltighet 

§27 

Reglementet gäller från 2015-xx-xx till dess fullmäktige fattar annat beslut. 

5 (5) 
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Juste 'ah',es sig / 
,· 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

ilA1:DLii\C 
;-,: '.'. l.1 4 2 c 1 5 

Dnr 2014/ 105 

Detaljplan för Fridhems verksamhetsområde; antagande 

INLEDNING 
Fridhem ligger öster om Salas centrum och är ett etablerat verksamhetsom
råde i staden. Planens syfte är att ändra den befintliga planen, som enbart 
medger industriverksamheter, till att även tillåta fordonsservice samt handel, 
dock ej livsmedel. Planen innehåller även dagvattenhantering och gröna ytor för 
planteringar, som ska utgöra en tydlig landskapsfront i stadens entreområde. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/54/3, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2015/54/4, antagandehandling, plan-och genomförande
beskrivning 
Bilaga KS 2015/54/5, antagandehandling, utlåtande, granskningsyttrande, 
fastighetsförteckning samt karta 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 115 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för Fridhems verksamhetsområde. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Fridhems verksamhetsområde. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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2015·04·23 
DIARIENR: 2014/105 

MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhälls byggnadskonto ret 
Sofia Elrud Kommunstyrelsens ledningsutskott, 

MISSIV 

Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige 

~-.. ... _-.. ··~·- ............ _ ·\L·· j,·,',t1'··· •., ,:, f\ n 1
- t~·, 4 • .,.~ 

Kommunstyre1sens tGrva!mlng 

Diarienr Al\tbiiaga 

14' 10, 5-; 

Beslut om antagande, Detaljplan för Fridhem verksamhetsområde 
Planens syfte är att ändra den befintliga planen som enbart medger 
industri verksamheter till att även tillåta fordonsservice samt handel, dock ej 
livsmedel. 

Detaljplanen var ute på granskning 16 mars - 9 april 2015. Inkomna synpunkter har 
inneburit viss redigering i handlingarna, till exempel förtydliganden gällande 
strandskyddet, prickmark och genomförandefrågor. Se vidare i utlåtandet. 

SAMMANFATTNING 
Fridhem ligger öster om Sala centrum och är ett etablerat verksamhetsområde i 
staden. Området omfattas i dagsläget av stadsplan för Fridhem från 1971. Planen 
medger markanvändningen industri respektive småindustri. Området har byggts ut 
under många år men är ännu inte är fullt utbyggt enligt gällande plan. 

I detta förslag till detaljplan ändras markanvändningen till att även omfatta 
fordonsservice samt handel dock ej livsmedel. Ändringen innebär att de handels
och fordonsverksamheter som redan finns inom området blir planenliga. Eftersom 
hela planområdet ännu inte är helt utbyggt innebär planförslaget en möjlighet att 
tillåta olika typer av företagsetableringar även på obebyggda delar av 
kvartersmarken. Planområdet har utvidgats i förhållande till befintlig plan för att 
rymma en anläggning för dagvattenhantering. 

BEHOV AV YTTERLIGARE EKONOMISKA MEDEL TILL FÖLJD AV 
PLANFÖRSLAGET 
För att planen ska kunna genomföras krävs vissa investeringar från Sala kommun. 
Vissa delar av genomförandet är redan finansierade, så som tex byggnationen av 
dagvattendammen och därtill hörande ledningar. Dock saknas i budget avsatta 
medel för anläggande av nya gator. Förändringarna till följd av planförslaget kräver 
även utökad driftram för skötsel av damm, park- och naturmark. 

Redan finansierade investeringar 
Dagvattendammen, ledningar och kringliggande ytor - 5 500 tkr 

Behov av beslut om investeringar 
Två lokalgator i detaljplanens östra del (inkl transportväg till dammen) - 2 000 tkr 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 02 24-188 50 
kommun. info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhäl lsbyggna dsko nto ret 
Planering och utveckling 

so fia. elrud@sala.se 
Direkt: 0224-74 73 24 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Redan finansierad drift 
Drift av ledningar och pumpstation för dagvattendammen - tas inom VA-kollektivets 
befintliga taxeram. 

Behov av beslut om utökad driftram 
Underhåll av gatorna (inklusive kapitaltjänstkostnader) - 77 tkr/ år 

Underhåll av dammen och omkringliggande ytor: 
2016 - 50 tkr 
2017 - 50 tkr 
2018 och framåt - 30 tkr/år 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN GRANSKNINGEN 
Förtydligande kring upphävandet av strandskyddet. Nytt särskilt skäl anges. 

• Grundkartan och fastighetsförteckningen kompletteras med formella 
uppgifter. 

• Planbeskrivningen förtydligas i avsnittet Fastighetsrättsliga åtgärder. 

Planbeskrivningen kompletteras med en enkel illustration av tänkt 
gestaltning av ny naturmark, parkmark och dagvattendamm. 

• Plankartan kompletteras med en utvidgad bestämmelse om prickmark på 
fastigheten Östanå 5. 

• Planbeskrivningen kompletteras med text angående skylt. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 
Ett antagande av detaljplanen kan inte ske utan att Tekniska kontoret tilldelas 
investeringsmedel för anläggande av nya gator och får utökad driftram. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
att godkänna granskningsutlåtandet samt 

att anta detaljplanen. 

att Tekniska kontoret tilldelas investeringsmedel för byggnation av gator 
med 2 000 tkr 2016. 

att Tekniska kontoret, gata/park får en utökad driftsram för underhåll av 
tillkommande gator med 77 tkr/år. 

att Tekniska kontoret tilldelas driftmedel för underhåll av dagvattendamm, 
park och naturmark med 50 tkr 2016 och 2017 och därefter 30 tkr/år. 

Lena Steffner Sofia Elrud 
Plan- och utvecklingschef Handläggande planarkitekt 

I samarbete med Tekniska kontoret. 
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ANTAGANDEHANDLING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling 

Detaljplan för 

Fridhem verksamhetsområde 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

0 

UTLATANDE 

SAJ.A k":}-· ' ... :,· ·--; 
Kon1mJn:,~·1rd~1f.;;.~ Vi ,~111 ,,., 

lnk. 2G15 -o; · t. j 

Dlarlenr Aktbilaga 

c<.014 10~- 53 

Detaljplan för Fridhem verksamhetsområde, har under tiden 2015-03-16 till och med 
2015-04-09 (drygt 3 veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, 
myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget 
även tillgängligt i Kommunhusets entre och på hemsidan. 

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

Länsstyrelsens fullständiga granskningsyttrande bifogas handlingarna. 
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1 Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Lantmäteriet 

3 Trafikverket 

4 Sala-Heby Energi avdelning värme 

5 Tekniska kontoret 

6 Socialdemokraterna i Sala 

7 Kommunala handikapprådet 

8 Vattenfall 

9 Räddningstjänsten 

10 Byggenheten 

ANMÄRKNING 
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Ingen erinran 
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Ingen erinran 

De personer /instanser som yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda får 
besvärshänvisning vid antagandet. 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Fridhem ligger öster om Sala centrum och är ett etablerat 
verksamhetsområde i staden. Området omfattas i dagsläget av 
stadsplan för Fridhem från 1971. Planen medger markanvändningen 
industri respektive småindustri. Området har byggts ut under 
många år men är ännu inte är fullt utbyggt enligt gällande plan. 

I detta förslag till detaljplan ändras markanvändningen till att även 
omfatta fordonsservice samt handel dock ej livsmedel. Ändringen 
innebär att de handels- och fordonsverksamheter som redan finns 
inom området blir planenliga. Eftersom hela planområdet ännu inte 
är helt utbyggt innebär planförslaget en möjlighet att tillåta olika 
typer av företagsetableringar även på obebyggda delar av 
kvartersmarken. Planområdet har utvidgats i förhållande till 
befintlig plan för att rymma en anläggning för dagvattenhantering. 

Syftet med planen är att utöka markanvändningen i 
verksamhetsområdet Fridhem som enbart medger 
industri verksamheter till att även omfatta fordonsservice och 
handel dock ej livsmedel. Planen innehåller också gröna ytor för 
planteringar och dagvattenhantering som ska utgöra tydlig 
landskapsfront i stadens entreområde. 

Planområdet Fridhem ligger i utkanten av centrala Sala, ca 1,5 km 
öster om Stora torget. 

Området är ca 35 ha stort och obebyggda delar ägs till stora delar av 
Sala kommun. Redan avstyckade och bebyggda fastigheter är 
privatägda. 

Ofärgade markområden är privatägda och gulmarkerade områden ägs av 

kommunen, hösten 2013. (Kartan visar ej de delar/fastigheter där 

äga rbyte/fastighetsreg/ering pågår) 
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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 fra mtida 
bygglovs prövning. 

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 a tt 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med så kallat 
normalt förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur ! Illustrerar i vilket skede den här detaljplanen befinner sig 

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprä ttas. 
Förslaget skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut 
i kommunhusets entre och på hemsidan. De synpunkter som lämnas 
från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, 
organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehåller även Enheten för planering och utvecklings 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre och på hemsidan 
för granskning. De synpunkter som kommer in under granskningen 
redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även Planering och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
Ärendet bereds innan antagandet i kommunstyrelsens 
ledningsutskott och i kommunstyrelsen. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som 
skriftligen har framfört synpunkter och inte har fått dem 
tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är 
det sakägare, bostads rättsinnehavare, 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. 
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Planområdet angränsar till järnvägen i norr vilken utgör riksintresse 
enligt 3 kap 8 § Miljöbalken (MB). I södra delen av planområdet 
ingår riksväg 56/72 som också utpekas som riksintresse enligt MB 
3:8. 

I Sala kommuns översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, anges att 
generellt sett ska den jordbruksmark som finns inom kommunen 
antingen bibehållas eller utökas. Utöver detta pekas ett antal 
allmänna intressen ut, inga av dessa berör dock det aktuella 
planområdet. 

Planområdet omfattas även av den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP:en) för staden, Plan för Sala stad. I FÖP:en pekas Fridhem ut 
som ett befintligt verksamhetsområde i behov av utveckling. 
Markanvändningen föreslås utökas från att enbart medge 
industriändamål till att även omfatta handel med sällanköpsvaror. 
Enligt FÖP:en lämpar sig området väl för verksamheter som kräver 
ett skyddsavstånd på högst 200 meter på grund av dess läge i 
förhållande till befintlig bostads bebyggelse. 

Inom Frihemsområdet saknas i dagsläget rekreativa grönytor vilket i 
FÖP:en (bilaga 2:1 Sala tätorts grönstruktur) föreslås utvecklas, tex i 
kombination med ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD). I bilagan konstateras även att grönområdet jämte Sagån, 
mellan reningsverket och Uppsalavägen, behöver förstärkas bl a 
eftersom Sagån tillsammans med Lillån pekats ut som ett viktigt 
stråk för biologisk mångfald. 

Området angörs från riksväg 56/72 som pekas ut som primär 
transportväg för farligt gods. Vägen är en entre till staden och dess 
utformning bör, enligt FÖP:en, utredas vidare. 

Större delen av planområdet omfattas av stadsplan för Fridhem 
(plannr 3095) som vann laga kraft 1971. Stadsplanen medger 
markanvändningen industri respektive småindustri. I väster och 
söder finns ett stråk med allmän plats som i planen benämns som 
parkmark. Stadsplanen omfattar även del av riksväg 56/72 i 
områdets södra del. Det nu aktuella planförslaget för Fridhem avses 
ersätta stadsplanen. 

Området för naturmarken öster om kvartersmarken i det nu aktuella 
planförslaget, omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. 
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Gällande plankarta över Fridhemfrån 1971. 

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

"" 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att genomförandet av 
detaljplanen för verksamhetsområdet Fridhem inte riskerar 
medföra betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i 6 
kap 11§ MB. Miljökonsekvensbeskrivning ska därmed inte 
upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

Framtagandet av en ny detaljplan för verksamhetsområdet Fridhem 
aktualiserades i samband med ett beslut (KSLU 2011-10-25) om att 
undersöka möjligheten att utöka verksamhetsområdet österut. Ett 
programarbete påbörjades men lades ned efter att omfattande 
undersökningar av marken genomförts. 

2012-11-27 § 104 beslutade KSLU att planen endast ska omfatta den 
del av området som redan idag är planlagd, området öster om 
befintligt planområde ska därmed inte omfattas av den nya planen. 
Planändringens syfte är att vidga områdets användning till att även 
möjliggöra handel och annan service inom området. I samband med 
planläggningen moderniseras och uppdateras bestämmelserna efter 
rådande förhållanden. 

Planarbetet har inte föregåtts av något programarbete eftersom den 
ändring som planen innebär bedöms vara av sådan ringa omfattning 
och karaktär att program inte är nödvändigt. Planens karaktär och 
det faktum att området redan är planlagt för i princip det ändamål 



Skydd av natur 
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som föreslås låg även till grund för bedömningen att planarbetet 
kunde ske med enkelt planförfarande. Vid samrådet inkom dock 
synpunkter som föranlett några större ändringar i planen, bl a har 
planområdet utvidgats (läs mer om detta i samrådsredogörelsen), 
vilket innebär att planförfarandet ändrats till normalt förfarande. 

Strandskydd 

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

Planområdet gränsar mot Sagån i väst och lsätrabäcken i öst som 
båda omfattas av ett strandskydd om 25 m. Även de diken i östra 
delen av planområdet som mynnar ut i lsätrabäcken omfattas av 25 
meters strandskydd. Längs dessa vattendrag är strandskyddet 
upphävt inom befintligt planområde. Enligt miljöbalken (MB) 7 kap 
18 g § återinträder dock strandskyddet när en detaljplan ersätts 
med en ny detaljplan. Undantag från strandskyddet måste därför 
prövas. Strandskyddet kan upphävas om det finns särskilda skäl 
(enligt MB 7 kap 18c§), om det är förenligt med strandskyddets 
syften och om intresset att ta planområdet i anspråk väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Dessutom ska en fri passage finnas utmed 
stranden. 

Karta över strandskyddsområden, där den blå markeringen illustrerar området där 
strandskyddet återinträder och den röda där det avses upphävas. 

Särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom planområdet 
Upphävande av strandskyddet föreslås gälla för del av planområdets 
östra delar, eftersom det där ska anläggas en dagvattendamm. Det 
särskilda skäl som åberopas är att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området. 

Fridhemsområdet är idag planlagt för fler tomter än vad som är 
utbyggt. För att lösa dagvattenhanteringen på resterande tomter har 
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en dagvattendamm projekterats. Att möjliggöra tänkt byggnation 
anses viktigt för områdets helhet och Sala stads utveckling. 

Dagvattendammens placering inom strandskyddsområdet beror på 
de geotekniska förutsättningarna. Anläggningen och därtill hörande 
ledningssystem kräver på grund av markförhållandena (tex höjder 
och grundvattennivå) ett visst geografiskt läge för att nå sin 
funktion. Dammen ska också ansluta till lsätrabäcken. 

Förenlighet med strandskyddets syfte 
Då området tidigare varit åkermark har det inte varit 
allemansrättsligt tillgängligt under stora delar av året och saknar i 
stort betydelse för allmänhetens tillgång till stränder. När det nu 
planläggs som natur ökar tillgängligheten något, även om tanken 
inte är en utformning som uppmuntrar vistelse i området. 

Planen bedöms även vara förenlig med strandskyddets syfte att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv genom att 
strandskyddsområdet planläggs som NATUR och PARK istället för 
dagens användning jordbruk, samt att den nya dagvattendammen 
kan tillföra kvaliteter. 

Fri passage 
Även vid upphävande av strandskyddet måste en fri passage lämnas 
närmast vattnet. Ett visst avstånd krävs mellan strandkant och 
byggnader eller anläggningar för att bevara goda livsvillkor för växt
och djurliv samt allmänhetens tillgänglighet. 

Biotopskydd 

Bestämmelser om generellt biotopskydd gäller för områden som tex 
småvatten och öppna diken i jordbruksmark enligt miljöbalken. Den 
östra plangränsen går kant i kant med Isätrabäcken och i 
planområdets östra del finns även ett par diken som rinner ut i 
lsätrabäcken. 

MB 7 kap 11 §: "Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om 
det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda 
fallet" . Länsstyrelsen handlägger dispenser från biotopskyddet. 

Generellt biotopskydd gäller även för alleer. I planområdets 
nordvästra del finns längs Långgatan fram till plankorsningen med 
järnvägen en alle med åtta stycken fullvuxna lindar i en rad . 
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En rad med lindar skyddade genom det generella biotopskyddet. Lö.nggatan mot 
nordost, planområdet pd höger sida. 

Planområdet ligger i utkanten av Sala tätort, strax öster om centrum. 
Det avgränsas av järnvägen i norr, riksväg 56/72 (Uppsalavägen) i 
söder och Sagån i väster. Öster om planområdet breder 
åkerlandskapet ut sig. 

På andra sidan Sagån fortsätter verksamhetsområdet med liknande 
karaktär och användning. Norr om järnvägen ligger villaområdet 
Norrberg med friliggande villor och radhus. Söder om riksvägen 
ligger Norrby kyrka som i öst angränsar till jordbruksmark. 

Förutsättningar 
Området utgörs till större delen av planlagd mark för 
industriändamål samt en mindre andel parkmark i den västra och 
södra delen. Större delen av industriområdet är utbyggt med 
blandad bebyggelse och stora asfalterade ytor samt vägar. Några av 
tomterna, främst de i den västra delen, har anlagda gräsytor och 
sparad trädvegetation. Den oexploaterade delen i öster och den 
tidigare icke planlagda delen utgörs av åkermark. Området saknar 
rekreativa grönytor. 

Förändringar 
Området närmast Sagån som i gällande plan är planlagt som 
parkmark, får i den nya planen användningen NATUR. Remsan längs 
riksvägen förblir PARK och området i öster, utanför gällande plan, är 
idag åkermark men får användningen NATUR. En del av det området 
är tänkt för anläggandet av en dagvattendamm. 

Uppsalavägen är en en tre till staden och det samma gäller järnvägen 
norr om planområdet. Detta betonas i FÖP:en (Plan för Sala stad) 
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och så även vikten av att utveckla detta område för att få ett mer 
enhetligt och representativt intryck. 

Denna plan föreslår därför bl a att planteringar ska finnas längs 
riksvägen samt en estetiskt tilltalande gestaltning av dammen och 
naturområdet, i plankartan illustrerat med en trädrad och 
bestämmelsen "träd ska finnas". 

IIJustration av hur grönområdet i öster skulle kunna gestaltas. 

Ett antal geotekniska undersökningar har gjorts i området under 
årens lopp, i samband med etableringar och senast i samband med 
det avbrutna programarbetet för ett utvidgat Fridhem. Dessa visar 
att marken består, under ett skikt av torrskorpelera, av lös lera med 
varierande djup ner till fast grund (berg eller morän). Lerdjup på 
upp till 20-25 meter har uppmätts inom de ännu obebyggda delarna 
av området. 

Lerdjupet innebär svåra markförhållanden inom delar av området 
och detaljerade undersökningar måste utföras i ett senare skede 
som underlag för projektering av såväl byggnader som körytor. 
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Även artesiskt grundvattentryck bedöms råda inom delar av 
området, d v satt grundvattentrycket ligger över markytan. 

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

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

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

Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens 
radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
högriskområde för radon. Radonskydd hanteras närmare i 
bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller 
byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot 
marken. 

Området gränsar till Sagån, en av kommunens viktigaste recipienter. 
Ån är av otillfredsställande ekologisk status och pekas i den 
fördjupade översiktsplanen för staden (Plan för Sala stad) ut som 
spridningsväg för vattenanknutna växt- och djurarter. 

I öster gränsar planområdet till Isätrabäcken som också är av dålig 
ekologisk status och hårt belastad av föroreningar (övergödning och 
miljögifter) och svåra grundvattenförhållanden. Vattendraget är 
översvämnings benäget och översvämningar sker mot Uppsalavägen 
vid höga flöden. Oklart hur dessa förhållanden ter sig idag, sedan 
bäcken muddrats 2014. (se även under rubrik Dagvatten) 

I områdets östra del finns diken som mynnar ut i Isätrabäcken. I 
närheten av bäcken ska även anläggas en dagvattendamm. 

Inga kända fornlämningar finns inom området. Om fornlämningar 
påträffas i samband med exploateringen måste arbetet, i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och 
anmälan göras till länsstyrelsen. 

Förutsättningar 
I området finns ca 40 företag etablerade. Många är inriktade mot 
industriell verksamhet och fordonsservice men handelsverksamhet 
förekommer också. Ytterligare andra verksamheter i området är 
tryckeri och bowlinghall. Inga bostäder finns i området. 
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Tomtstorlekarna varierar men är alla relativt glest bebyggda (10-40 
% av tomten) och på flera av tomterna finns upplag med 
skrymmande föremål. 

De byggnader som finns i området varierar i storlek och höjd. Även 
byggnadernas placering på tomten varierar, förutom mot 
Uppsalavägen där byggnadernas långsidor är placerade i linje med 
byggrätten mot gatan. 

Planområdet är relativt glest bebyggt med byggnader med olika karaktär, i 
varierande storlek. 

Förändringar 
Inom planområdet finns ett fåtal oexploaterade tomter /fastigheter. 
Dessa ligger i den nordöstra delen. 

Planförslaget medger markanvändningen industri av icke störande 
karaktär, fordonsservice samt handel dock ej livsmedel, det vill säga 
verksamhetstyper som redan idag finns etablerade i området. 
Planbestämmelserna syftar till att bekräfta redan befintlig 
användning samt möjliggöra för nya företagsetableringar med olika 
inriktning. 

Småskalig livsmedelshandel med liten lokalyta kan anses förenlig 
med planens syften om den bedöms som mindre avvikelse. 

Bestämmelsen för handeln har preciserats. Detta för att området 
lämpar sig mindre bra för detalj- och dagligvaruhandel/ 
livsmedelshandel, på grund av sitt läge strax utanför stads kärnan, 
utan fungerar bättre för handelsetableringar med inriktning mot 
sällanköpsvaror.1 

Andel bebyggd mark inom befintliga tomter varierar mellan cirka 
10-40 %, därför föreslås en exploateringsgrad på 40 %. Det är den 
största tillåtna byggnadsarean i procent av fastighetens area. 

Liksom i gällande plan tillåts en byggnadshöjd på 7 meter för de 
fastigheter som ligger utmed riksväg 56/72 och Sagån. För 
resterande delar tillåts en byggnadshöjd på 12 meter. 

Del av byggnad på de fastigheter som angränsar mot Uppsalavägen 

1 Fridhem pekas i "Sala kommun, stadskärnan Handels-, trafik- och parkeringsutredning" ut som lämplig för extern handel (den 

externhandel som enligt utredningen bör bli aktuell är av volymhandels- och stormarknadskaraktär, dvs sådan handel som inte får 
rum och inte heller passar i stadskärnan). Utredningen utfördes på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning av Nordplan år 2006. 
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(riksväg 56/72) eller naturmarken i planområdets östra del, ska 
placeras i byggrättslinje mot dessa områden. Detta för att skapa ett 
enhetligt intryck mot Uppsalavägen, som utgör en entre till staden. 

Inom PARK/NATUR-området kan en skylt som hänvisar samlat till 
Fridhemsområdet uppföras. En områdesskylt som redovisar 
namnen på de olika företagen på Fridhem bör placeras inne i 
verksamhetsområdet, där det finns möjlighet för fordon att stanna 
till för att läsa. 

Hänvisningsskylten måste ges en utformning och placering som inte 
inkräktar på trafiksäkerheten och som tar hänsyn till 
landskapsbilden. Detaljerna kring detta utreds i bygglov. En dialog 
med Trafikverket, som är väghållare för Uppsalavägen, bör hållas. 

Fridhem är primärt ett område med arbetsplatser. Då detaljplanen 
medger industri, handel och fordonsservice möjliggörs etableringar 
som kan innebära ett tillskott av arbetsplatser i området och inom 
kommunen. Inga bostäder planeras inom området. 

Planområdet ligger i utkanten av centrala Sala med god tillgång till 
såväl offentlig som kommersiell service. Genom att medge handel i 
det delvis redan utbyggda verksamhetsområdet ökar möjligheterna 
till kommersiella serviceetableringar även inom planområdet. 

Området är relativt plant vilket underlättar framkomligheten för 
personer med begränsad rörlighet. Gatorna är breda och asfalterade 
men saknar separata gång- och cykelbanor och övergångsställen 
vilket är negativt för trafiksäkerheten i området. 

Förutsättningar 
Buller 
Verksamheter inom området kan upplevas störande för 
omgivningen. Den största bullerkällan antas dock vara trafikbuller i 
form av tex transporter till och från verksamheterna i området. 
Externa bullerkällor utgörs framförallt av buller från omgivande 
vägar och järnvägen. 

Vibrationer 
Vibrationer kan förekomma från den närliggande järnvägen. 

Förändringar 
Norr om området finns bostäder, större delen av dessa ligger norr 
om järnvägen och har anpassats efter de skyddsavstånd som 
järnvägen kräver. Järnvägen utgör dock inte incitament för 
etablerandet av störande verksamheter inom området utan innebär i 
sig en störningskälla som adderas till de störningar som förekommer 
inom området. 
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Ett skyddsavstånd från järnvägen är inlagt i planen, för att bland 
annat minska riskerna vid eventuell urspårning samt ge utrymme 
för räddningsinsats. Detta gäller en zon på 30 meter från spårmitt 
där endast komplementbyggnad får placeras. Inom 10 meter får 
inget uppföras, inte heller parkering eller vegetation anläggas. 

Planen medger mindre störande industri verksamheter, vilka kan 
behöva ett kortare skyddsavstånd (upp till 200 meter). 
PARK/NATUR-områdena som ligger i väster, söder och öster om 
tomtmarken fungerar i viss mån som buffertzoner mot omgivningen. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Bi/trafik 

Området angörs huvudsakligen via riksväg 56/72. Infart till området 
finns även i norr, från Långgatan. 

En vägslinga är utbyggd i området i enlighet med gällande plan. 
Förslag till detaljplan innebär att två nya vägar kan anläggas i den 
östra delen av planområdet. Avsikten med att reservera mark för 
dessa är för att skapa bättre förutsättningar för ändamålsenliga 
tomter i den ännu icke avstyckade och bebyggda delen av området. 

Gång- och cykeltrafik 
Inom planområdet finns inga separata gång- och cykelvägar. Gång
och cykel trafik hänvisas till bilgatan. Gatan är bred och utrymme 
finns att anlägga separat gång/cykelbana inom befintligt vägområde. 
Det skulle sannolikt innebära en ökad trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

Planområdet trafikeras sedan 14 dec 2014 av kollektivtrafik, då 
busshållplatsen Fridhemsgatan lagts till på Silverlinjens rutt (Sala 
stads tätortstrafik). 

I närheten av infarten till Fridhem från riksväg 56/72 finns en 
busshållplats som trafikeras av Upplands lokaltrafik. Utmed 
riksvägen men närmare centrum, väster om Sagån, finns ytterligare 
busshållplatser som trafikeras av Västmanlands lokaltrafik. 

Parkering och varumottagning ska ske på kvartersmark. 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-12 att anta en 
parkeringsnorm för bilplatser på kvartersmark. Där anges att 30 
bilplatser ska anordnas per 1000 m2 BTA för mark där handel- och 
centrumändamål medges och 10 bilplatser per 1000 mz BTA för 
industriändamål. 

Utfartsförbud gäller mot den del av Fridhemsgatan som angör 
området i söder från riksväg 56/72 samt mot Långgatan i norr. 
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Planområdet tillhör verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp. Kommunala spill- och vattenledningar ligger i 
Fridhemsgatan. 

Genom Fridhem går en vattendelare för dagvatten vilket innebär att 
västra delen av Fridhem avvattnas till Sagån och den östra till 
lsätrabäcken. Inget av vattendragen uppnår god status och de är 
båda hårt belastade varför en bara dagvattenhanteringen inom 
Fridhem är av betydelse. I takt med att området byggs färdigt 
kommer sannolikt fler ytor hårdgöras och mer dagvatten kan 
därmed alstras. 

Fördröjning av dagvatten bör så långt som det är möjligt ske lokalt, 
inom fastigheten. Det skulle innebära en utjämning av flödet vid 
kraftig nederbörd. Befintliga ledningar är underdimensionerade och 
problem med översvämning har förekommit på grund av den 
otillräckliga kapaciteten i befintligt nät men även på grund av dåligt 
flöde i Isätrabäcken. Muddring har utförts i syfte att lindra 
problemen. 

En dagvattenutredning2 har tidigare genomförts för den planlagda 
men ännu oexploaterade delen av området i syfte att hitta en 
dagvattenlösning som ger möjlighet att hantera belastningen från 
fler hårdgjorda ytor men även bidra till att befintliga 
dagvattenproblem i området avhjälps. 

Utredningen föreslår en dagvattendamm eller underjordiskt 
magasin, för att säkerställa att dagvattnet kan ta s ig ut ur Fridhems 
ledningsnät, oavsett nivå på lsätrabäcken. Från nya fastigheter 
föreslås nya dagvattenledningar för att inte belasta befintliga. 

Föreslagen damm anläggs i NATUR-området i östra delen av 
planområdet. Även andra sätt att fördröja dagvattnet kan vara 
aktuella, både på kvarters mark och vid gator, tex svackdiken, 
makadammdiken, grönstruktur. 

Inom området finns möjlighet för fastigheterna att ansluta till 
fjärrvärmenätet som finns utbyggt inom stora delar av planområdet. 
Nätet är dimensionerat för att täcka nybyggnation. 

Planområdet elförsörjs av Sala Heby Energi. 

Området är försörjt med tele och bredband. 

Kommunen hämtar i dagsläget avfallskärlen vid varje fastighet. 
Hämtningsplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets krav 

2 "Fridhem, Sala kommun -Dagvattenutredning" EQC Karlstad AB, 2013-04-05 
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på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
skall även följa kommunens riktlinjer och källsortering. 

Inom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, tex VA, 
el, fjärrvärme, lakvatten och deponigas. Dessa ska beaktas i 
byggskedet och vid grävning m m för att undvika skador vid 
markarbeten, samt överbyggnad och framtida problem. 

Kända ledningsägare inom planområdet är: 
Sala kommun 
Sala-Heby Energi Värme AB 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
Liden Data Internetwork AB 
Ska nova 
VafabMiljö 

De flesta ledningar inom området är dragna på allmän platsmark, 
dvs i områden med användnigen LOKALGATA, NATUR och PARK. 
Reservat för kända befintliga markledningar inom kvartersmark 
markeras med u-områden. 

Nedan följer en sammanfattande lista på de förändringar som den 
nya planen innebär i förhållande till gällande plan från 1971: 

Fler användningssätt tillåts;fordonsservice och handel dock ej 
livsmedel. 
Användningssätten Industri respektive Småindustri ändras 
till Mindre störande industriverksamheter inom hela 
planområdet. 
Placeringsbestämmelse som reglerar bebyggelsens placering 
utmed Uppsalavägen och mot naturmarken i öst införs. 
Exploateringsgraden höjs, från 30 % till 40 %. 
Parkmarken i den västra delen av planområdet ändras till 
NATUR. 
Planområdet utvidgas; en bit åkermark i öst planläggs som 
NATUR med möjlighet att anlägga en dagvattendamm. 
Mark för nya vägavsnitt reserveras i den östra delen av 
planområdet i syfte att åstadkomma ändamålsenliga 
fastigheter, samt åtkomst för drift av dagvattendamm. 
Skyddsavstånd mot järnvägen utvidgas från 10 till 30 meter. 

Eftersom planförslaget i många avseenden inte skiljer sig från 
gällande plan är konsekvenserna av dess genomförande till stora 
delar de samma som för gällande plan. Planförslagets genomförande 
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innebär dock att ett större spann av verksamhetstyper kan etableras 
inom området än vad som tidigare varit möjligt enligt gällande 
planbestämmelser, detta eftersom användningssättet utökas. 

De nya vägdragningarna i den östra delen av planområdet gör det 
möjligt att stycka av den tidigare oexploaterade marken i flera 
mindre fastigheter, vilket innebär en större flexibilitet. 

Icke planlagd åkermark tas i anspråk som NATUR. Detta dels för att 
anlägga en dagvattendamm, men även för att skapa en skyddzon mot 
Isätrabäcken. Naturmarken kan medföra en positiv förändring för 
den biologiska mångfalden. 

Dagens problematik med dagvattenhanteringen i området kan 
avhjälpas genom anläggandet av en dagvattendamm. 

Miljöbelastningen på lsätrabäcken kan antas minska som en följd av 
ovan nämnda åtgärder. 

Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande enligt plan- och 
bygglagen under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

mars 2014 

mars 2014 

mars 2015 

mars-april 2015 

maj 2015 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunfullmäktige, beslut om 
antagande 

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

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Kommunen ansvarar för skötsel och utbyggnad inom allmän plats. 

Exploatör /byggherre ansvarar för genomförande av anläggningar 
inom kvartersmark. Nuvarande/blivande fastighetsägare ansvarar 
för underhåll och drift av byggnader och andra anläggningar inom 
kvartersmark. 
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Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. 
Kommunen har då möjlighet att ändra eller upphäva planen, utan att 
ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas. 

Delar av området framför bil provningen är reserverat via 
optionsavtal. Övriga delar av området kommer att överlåtas via 
markanvisningsavtal eller köpekontrakt. 

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som 
är en förutsättning för planens genomförande. Allmän plats 
(LOKALGAT A) som tidigare varit kvartersmark överförs via 
fastighetsreglering till lämplig kommunal fastighet. Sala kommun 
ansöker och bekostar sådan fastighets bildning. Kvartersmarken är 
uppdelad i många olika fastigheter och den obebyggda delen avses 
att avstyckas i takt med att området byggs ut. Sala kommun ansöker 
om, och exploatörerna bekostar, erforderlig fastighets bildning. 
Avstyckning av nya tomter ska ske så att kontakt finns med gata, i 
annat fall måste servitut bildas över annan fastighet. 

Rätten till allmänna ledningar säkras inom u-område genom 
ledningsrätt till förmån för ledningshavaren. Servitut får bildas över 
annan fastighet. Ledningsrättsåtgärder och servituts bildning 
initieras och bekostas av lednings-/rättighetshavaren. 

Exploatörerna bekostar de utredningar som är nödvändiga för 
bygglovprövningen. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts 2012. 
Rekommendationer för grundläggning inom området är att man 
måste räkna med att alla större byggnader behöver grundläggas på 
spets burna pålar av stål eller betong. Pålarna kan tränga ned 
djupare än vad sonderingarna gjort, det är därför lämpligt att 
kompletterande utredning sker för att erhålla ett bättre 
bedömningsunderlag för pållängder. Mindre och lättare byggnader 
kan möjligen plattgrundläggas, särskilt om dessa bedöms tåla vissa 
sättningar. Dimensionering ska här ske i samråd med geotekniker. I 
detta fall rör det sig sannolikt om byggnader med grund tryck på 
maximalt 20 kPa. Se mera information i utredningen från WSP 2012-
06-12, "Översiktlig geoteknisk undersökning, PM geoteknik, Sala 
kommun, Fridhem - Detaljplan över verksamhetsområde" samt 
tillhörande kartor. 
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Kända ledningsägare inom planområdet är: Sala kommun, Sala-Heby 
Energi Värme AB, Sala-Heby Energi Elnät AB, Liden Data 
InternetworkAB, Skanova och VafabMiljö. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända, ledningar som 
berörs av detaljplanen. Det åligger exploatörerna a tt undersöka om 
ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta berörda 
ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begä ras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas 
tillgängliga för berörda ledningsägare. Flytt av befintliga ledningar 
bekostas av exploatören. 

Sala Heby Energi AB flyttar kabelskåp för el som berörs av ny 
lokalgata. 

All parkering skall anordnas på kvartersmark. Se vidare under 
avsnittet Gator och trafik. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovprövning och i enlighet med av kommunen fastställd 
plantaxa. 

Anläggningsavgift för VA kommer att debiteras fastighetsägare 
enligt gällande VA taxa. 

Fibernät anslutes till respektive fastighet efter särskil t avtal mellan 
fastighetsägare/byggherre och nätägaren och bekostas av 
fastighetsägare/byggherre. 

Elnät anslutes till respektive fastighet och bekos tas av 
fastighetsägare/byggherre. 

Detaljplanen har tagits fram av Enheten för Planering och Utveckling, 
och plankonsult, Tengbomgruppen AB i samarbete med andra 
kontor inom Kommunstyrelsens förvaltning, Sala kommun. 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 



1. Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 (4) 

FRIDHEM VERKSAMHETSOMRÅDE 
ANTAGANDEHANDLING 

Länsstyrelsen påpekar att det inte framgår av handlingarna varför strandskyddet vid samtliga 
diken i den östra delen av planområdet måste hävas för att en dagvattendamm ska anläggas i del 
av området. De anser att motivet till att upphäva strandskyddet måste förtydligas. Länsstyrelsen 
anser att en dagvattendamm inte är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för 
dammen. Däremot bedömer Länsstyrelsen att de särskilda skäl som kommunen anfört för att 
upphäva strandskyddet inte är tillämpbart här varför det särskilda skälet ska ändras. 

Kommentarer 

Handlingarna förtydligas kring upphävandet av strandskyddet. Som särskilt skäl anges istället att 
området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området. 

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet framför synpunkter om att detaljplanen måste förbättras. De anser att grundkartan 
behöver kompletteras med ytterligare information och att planbeskrivningen inte är tillräckligt 
tydlig vad gäller fastighetsbildning, servitut/ledningsrätt samt bekostandet och initierandet av 
detta. Lantmäteriet påtalar även att det inte framgår av plankartan var dagvattendammen ska 
anläggas. 

Kommentarer 

Önskade uppgifter tillförsgrundkartan ochfastighetsförteckningen kompletteras. 
Planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsrättsliga åtgärder. 

Egenskapsbestämmelsen dagvatten gavs ingen närmare platsbestämning än naturområdet i öster, 
för att inte låsa lokaliseringen, då utformningen av dammen ännu inte är fulltfastställd. Men en 
illustrationstext damm har tillförts plankartan. 

3. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra mot granskningsförslaget. Trafikverket kommer se över 
körfälts indelningen i arbetsplanen och ha en fortsatt dialog med Sala kommun. 

4. Sala-Heby Energi avdelning värme 
SHE värme informerar om att fjärrvärmeledningar finns tillgängliga inom området och att de är 
dimensionerade för att täcka eventuell nybyggnation. De lyfter även att det i södra delen av 
naturområdet mot Sagån ligger en stamledning för fjärrvärme som knyter samman nätet i 
Fridhem med Fabriksgatan, som de uppfattat berörs av upphävande av strandskydd. 

Kommentar 

Naturområdet och en bit av parkremsan i väster kommer att omfattas av strandskyddet längs 
Sagån. Det är endast naturområdet i öster som berörs av upphävande. Ledningen ligger delvis 
inom strandskyddsområde. 



5. Tekniska kontoret, Sala kommun 
Inga kommentarer. 

6. Socialdemokraterna i Sala 
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Socialdemokraterna ser positivt på detaljplanen och tillstyrker att markanvändningen utökas till 
att även omfatta fordonsservice samt handel med sällanköpsvaror. De påpekar att bra lösningar 
på tillfartsvägar till området måste lösas i samband med att detaljplanen antas. 

Kommentar 

I samband med att Kommunstyrelsens ledningsutskott tog beslut om att skicka ut detaljplanen på 
granskning (2015-03-10) beslutades även att ändra planen så att den tillåter mindre störande 
industriverksam het, fordonsservice samt handel, dock ej livsmedel. Detta beskrivs i syftet och under 
rubriken Bebyggelse och verksamheter - Förandringar. Dock stod det i granskningshandlingarna 
fel i sammanfattningen i planbeskrivningen. Där fanns den äldre formuleringen "handel med 
sällanköpsvaror" fortfarande kvar. 
Befintliga tillfarter finns från Långgatan och från Uppsalavägen (riksväg 56/72). Den södra,från 
Uppsalavägen, har varit föremål för en åtgärdsvalsstudie som drivits på initiativ av Sala kommun 
men med viss medverkan från Trafikverket. Slutsatsen av studien blev att ingen större 
ombyggnadsåtgärd är aktuell i nuläget. 

7. Kommunala handikapprådet 
Det kommunala handikapprådet önskar att planens park-/naturområde utökas. De framför även 
en rad synpunkter kring utformningen av allmänna platser, tex asfalterade gångar med 
värmeslingor, uppvärmda bänkar, bra belysning och ordentlig skyltning. 

Kommunala handikapprådet lyfter även att Långgatans utformning behöver ses över, vad gäller 
tillgängligheten för gående och de med hjälpmedel. 

Handikapprådet framför också synpunkter om att det bör ordnas handikapplatser utanför 
samtliga affärer etc och om hur dessa och området fram till entren bör utformas. De framhåller 
även vikten av att tillgängligheten i affärerna etc fungerar. 

Kommentar 

I bygg/avskedet ställs krav om tillgänglighetsanpassning på byggherrar/Jastighetsägare utifrån 
den lagstiftning som finns. 

Synpunkterna kring utformningen av allmänna platser, tex bänkar, asfaltering av gångvägar, 
värmeslingor i marken, vidarebefordras till Tekniska kontorets stadsträdgårdsmästare och enhet 
Gata/Park, som är de som ansvarar för dessa frågor. 



8. Vattenfall 

4 (4) 
FRIDHEM VERKSAMHETSOMRÅDE 

ANTAGANDE HANDLING 

Vattenfall har en 20 kV luftburen högspänningsledning som går genom området. Vattenfall yrkar 
för att ett minsta avstånd mellan närmaste brännbara byggnadsdel och Vattenfalls luftledning 
inte bör underskrida 10 meter. 

Vattenfall betonar också att eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av 
Vattenfall, men bekostas av exploatören. 

Kommentar 

Plankartan kompletteras med ett, till 10 meter, utvidgat område med "prickmark" på fastigheten 
Östanå 5, i nordväst där Vattenfalls ledning kommer nära kvartersmarkenJör att förhindra att 
byggnad uppförs för nära ledningen. 

9. Räddningstjänsten Sala-Heby 
Inga synpunkter utöver redan framförda. 

10. Byggenheten, Sala kommun 
Inga erinringar. 

Förändringar sedan granskningen 
• Förtydligande kring upphävandet av strandskyddet. Nytt särskilt 

skäl anges. 

• Grundkartan och fastighetsförteckningen kompletteras med 
formella uppgifter. 

• Planbeskrivningen förtydligas i avsnittet Fastighetsrättsliga 
åtgärder. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en enkel illustration av 
tänkt gestaltning av ny naturmark, parkmark och 
dagvattendamm. 

• Plankartan kompletteras med en utvidgad bestämmelse om 
prickmark på fastigheten Östanå 5. 

• Planbeskrivningen kompletteras med text angående skylt. 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 



• Länsstyrelsen 
• Västmanlands län 

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN 
Plan 
Lisbeth Dahlbäck 
Telefon 010-22 49 241 
lisbeth.dahlback@lansstyrelsen.se 

YTTRANDE 1 (1) 

Datum Diarienummer 

2015-04-08 402-1361-15 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planering och utvecklingf-S)\: 7-\ iT"f7.T '! Lh -
Box 304 KOrrtfflU:-ioLJ•013eii:, ,urVaJ(ning 

733 25 Sala 
lnk. 2015 -O't- 2 3 

Granskningsyttrande över detaljplan för Fridhem 
verksamhetsområde, Sala 

Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 5 kap 22 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 

Länsstyrelsen yttrade sig över samråds förslaget 2014-04-14, dnr 402-1529-14. 

Strandskydd 

Planområdet utökas för att omfatta även den planerade dagvattendammen. Det 
framgår inte av handlingarna varför strandskyddet vid samtliga diken i den östra 
delen av planområdet måste hävas för att en dagvattendamm ska anläggas i del av 
området. Motivet till att upphäva strandskyddet måste förtydligas. Länsstyrelsen 
anser att en dagvattendamm inte är en sådan anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet. Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet för dammen. Däremot bedömer Länsstyrelsen att de 
särskilda skäl som kommunen anfört för att upphäva strandskyddet inte är 
tillämpbart här varför det särskilda skälet ska ändras. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit 
enhetschef Ulrika Nilsson beslutande 
planhandläggare Lisbeth Dahlbäck föredragande 
naturvårdshandläggare Inga-Lill Nyberg 

(,}11Mi1-t:- Or ~ 
Ulrika Nilsson 

Postadress 
721 86 VÄSTERÅS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÅS 

~RJd/rJ_,.'"v/ 
Lisbeth Dahlbäck 

Telefon/Fax 
021-19 50 00 (vx) 
021-19 51 35 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
planfragor.vastmanland@lansstyrelsen.se 
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TEKNISKA KONTORET 
Handläggare Karl -Gustav Persson 

Diarienummer 2422/2014 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

Sida 1 av 8 

2015-04-17 

SAU; l<C:J1\1UN 
Komn,un::1tyrel1;&ns to, valtning 

lnk. 20,5 -fi!;- 2 3 

Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för FRIDHEMS-området 

Kommun: Sala 

Fastigheter inom planområdet 
Beteckning på kartan 

FRIDHEM 1 

FRIDHEM 2 

FRIDHEM 3 

FRIDHEM 4 

GÄRDET 1 

GÄRDET 2 

Ägare/innehavare, adress 

AB GERENS MEKANISKA VERKSTAD 

FRIDHEMSG 13 

73339 SALA 

AXON MIUÖTEKNIK AB 

FRIDHEMSGATAN 15 

73339 SALA 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

RECESS V-PREFAB AB 

FRIDHEMSGATAN 17 

73339 SALA 

GRUVTORNET FASTIGHETER AB 

SÖDRA ESPLANADEN 6 

73333 SALA 

HEDBERG, KURT DANIEL 

NYTORPSGATAN 34 

73336 SALA 

HEDBERG, ROLF BENNY 

COLLINGATAN 39 

73332 SALA 

Västmanlands län 

Övrigt 

1/ 2 andel vardera 



GÄRDET 3 

GÄRDET 4 

GÄRDET 5 

GÄRDET 6 

GÄRDET 7 

GÄRDET8 

GÄRDET 9 

GÄRDET 10 

GÄRDET 11 

GÄRDET 12 

SPD RENTAL AB 

FRIDHEMSGATAN 16 
73339 SALA 

SCANDINAVIAN PILE DRIVING SPD AB 

FRIDHEMSGATAN 16 

73339 SALA 

TRINITY REKLAM AB 

FRIDHEMSGATAN 14 

73339 SALA 

ANKARHAGEN BP AB 

BIRGER JARLSGATAN 62 

11429 STOCKHOLM 

FORS, INGA-BRITI 

HORN 7 

HORNTORPET 

72592 VÄSTERÅS 

GRUVTORNET FASTIGHETER AB 

SÖDRA ESPLANADEN 6 

73333 SALA 

BS SKOGSENTREPRENADER AB 

FRIDHEMSGATAN 8 A 

73339 SALA 

NORLING, JAN PETER 

BOX 110 

73322 SALA 

JT GÄRDET Il AB 

FRIDHEMSGATAN 2 

73339 SALA 

BEIJER BYGG MATERIAL AB 

GESÄLLVÄGEN 8 

29477 SÖLVESBORG 

Sida 2 av 8 



KRISTINA 4:9 

KRISTINA 4:276 

UTFARTEN 1 

UTFARTEN 2 

UTFARTEN 3 

UTFARTEN 4 

ÖSTANÅ 1 

ÖSTANÅ 2 

ÖSTANÅ 3 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

POPPOS AB 

HYTIVÄGEN 17 

733 38 

GRUVTORNET FASTIGHETER 

SÖDRA ESPLANADEN 6 

73333 SALA 

JBL FASTIGHETER AB 

BOX 11 

73321 SALA 

PROXIA INVEST AB 

VÄXTHUSGATAN 24 

73333 SALA 

P2 FÖRSÄLJNING AB 

FRIDHEMSGATAN 9 A 

73339 SALA 

SWEKAB KONSULT AB 

GRENVÄGEN 5 

75591 UPPSALA 

TRAKTEKO FASTIGHETER AB 

BOX 113 

74522 ENKÖPING 

THYSELIUS, LILLEMOR ELISABET 

NORR KIVSTA 105 

73393 SALA 

BERGSTRÖM, MARIA THERESE 

KÅLGÅRDSGATAN 6 

73331 SALA 

Sida 3 av 8 

1/2 VARDERA 



ÖSTANÅ4 

ÖSTANÅ 5 

ÖSTANÅ 6 

THYSELIUS, LILLEMOR ELISABET 

NORR KIVSTA 105 

73393 SALA 

BERGSTRÖM, MARIA THERESE 

KÅLGÅRDSGAT AN 6 

73331 SALA 

AB INFJÄRDENS VÄRME 

BOX 702 

94128 PITEÅ 

P2 FÖRSÄLJNING AB 

FRIDHEMSGATAN 9 A 

73339 SALA 

Rättigheter inom planområdet 

Beteckning på kartan 

LEDNINGSRÄTI 

Belastar 

GÄRDET 3, 7 och 9 

Till förmån för 

SALA KOMMUN 

LEDNINGSRÄTI 

Belastar 

UTFARTEN 4 

Till förmån för 

SALA KOMMUN 

LEDNINGSRÄTI 

Belastar 

KRISTINA 4:9 

Till förmån för 

VAFAB MILJÖ AB 

LEDNINGSRÄTI 

Belastar 

KRISTINA 4:9 

Till förmån för 

Ska nova 

Ägare/innehavare, adress 

Se ovan 

Ledningshavare 

Se ovan 

Ledningshavare 

Se ovan 

Ledningshavare 

Returvägen 20 

721 37 Västerås 

Se ovan 

Ska nova 

Box 93 

123 22 Farsta 

Sida 4 av 8 

1/2 VARDERA 

Övrigt 

Dagvattenledning 

Lakvattenledning 

Gas ledn ing 

Teleledning 



LEDNINGSRÄTI 

Belastar 

Kristina 4_276 

Till förmån för 

SERVITUT 

Belastar 

GÄRDET 1 

Till förmån för 
GARDET 8 

GÄRDET 11 

SERVITUT 

Belastar 

KRISTINA 4:9 

Till förmån för 

Vattenfall Eldistribution AB 

Se ovan 

Sala Heby Enegi AB 

Fabriksgatan 14 

733 39 Sala 

Se ovan 
Se ovan 

Se ovan 

Ledningshavare 

RU 2560 

169 92 Stockholm 

Fastigheter utom planområdet 

Beteckning på kartan 

FABRIKEN 3 

FABRIKEN 5 

ISÄTRA 1:16 

KRISTINA 3:1 

Ägare/innehavare, adress 

SILVERGRUVANS FASTIGHETS AB 

FABRIKSGATAN 8 

73339 SALA 

F FASTIGHETER AB 

S:A ESPLANADEN 9 

73332 SALA 

ANDERSSON, PER ANDERS 

NORRBY PRÄSTGÅRD 103 

73392 SALA 

STATEN TRAFIKVERKET 

78189 BORLÄNGE 

Sida 5 av 8 

Starkström 

Väg 

Kraftledning 

Övrigt 



KRISTINA 4 :8 

KRISTINA 4:10 

KRISTINA 4:127 

KRISTINA 4 :132 

KRISTINA 4 :133 

KRISTINA 4:134 

KRISTINA 4:135 

KRISTINA 4:136 

KRISTINA 4:137 

KRISTINA 4:138 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

EK, LARS ALLAN MIKAEL 

MELLANDAMMEN 126 

73336 SALA 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

SALA KOMMUN 

BOX 304 
73325 SALA 

CLAESSON, KENT ROLAND 

HARMONIVÄGEN 2 

73339 SALA 

HOLMGREN, LINDA SOFIA 

LARSSON, JOHN DENNIS 

LÅNGGATAN 17 

73339 SALA 

ENGLUND, SVEN ÅKE 

LÅNGGATAN 19 

73339 SALA 

Sida 6 av 8 

1/ 2 andel vardera 



KRISTINA 4:149 SALA KOMMUN 

BOX 304 

73325 SALA 

NORRBY KLOCKARGÅRD 1:3 NORRBY FÖRSAMLING 

BORGMÄSTARE LUNDBERGS PLAN 1 

73330 SALA 

VERKSTADEN 1 

VERKSTADEN 2 

VERKSTADEN 3 

SALA ELEKTRISKA AB 

FABRIKSGATAN 1 

73339 SALA 

ROFAST AB 

ÖSTERBERGSGATAN 9 

73339 SALA 

AKTIEBOLAGET LARS ERIK ANDERSSON 

HYDRALIK OCH JORDBRUK 

FABRIKSGATAN 1 

73339 SALA 

Fastighetsförteckningen bestyrks 

Karl-Gustav Persson 

mätningschef 

Sida 7 av 8 
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§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

14 (17) 

t : s 

r, ;;:. "'. r- 1 c:: 
2015-05-07 ';- _1 J. ,c ,;.. • .,! 

Dnr 2015/326 

Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

INLEDNING 
Revidering av taxan för tillståndsgivning enligt Jag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Senaste höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning 
med 7,5 o/o, motsvarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/96/1, missiv 
Bilaga KS 2015/96/2, reviderad taxa 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 113 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
filt i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/96/2, Taxa för tillstånd 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 1 juni 2015, samt 
llJl kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera taxan med den procentsats 
som motsvarar personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom 
Vision. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/96/2, Taxa för tillstånd 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, höjs med 7,5 o/o, att gälla från och 
med den 1 juni 2015, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera taxan med den procentsats 
som motsvarar personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom 
Vision. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
räddningschefen för kännedom 

Utdragsbestyrkande 



2015/96/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Kommunstyrelsen 

Revidering av taxa för tillståndsgivning LBE 

Bakgrund 

1 (1) 
2015·05·10 
SKRIVELSE 

GÖRAN CEDERHOLM 
DIREKT: 0224·74 78 61 

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till 
Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna. 

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE). 

Ärende 

Den senaste höjningen genomfördes hösten 2012. 

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015, innebär en 
taxehöjning på 7,5 %. 

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

att taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs med 

7,5 % enligt bilagt taxeförslag 

Göran Cederholm 



bilaga KS 2015/96/2 

Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga 
och explosiva varor 
TAXA 

ANTAGEN: ANGE BESLUTSDATUM. 

GÄLLER FRÅN OCH MED: ANGE GILTIGHETSDATUM. 

ERSÄTTER: 151/2012 

Avgifttaxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva 
varor, SFS 2010:1011. 

Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden explosiva varor. 
Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för explosiva varor: 

Försäljning fyrverkeri Förvaring av explosiv Godkännande av Överföring 
vara föreståndare 

Nvtt Förnvat Nytt Förnyat Nytt Förnyat 
Admini- 1,0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
stration 
Hand- 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 
lä,,.,,.ning 
Avsyning 1,5 1,5 2 1 
Summa 4 3 4 2,5 1 1 1 
tid 
Summa 3295 2470 3295 2060 824 824 824 
kr/ 
ärende 

Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden brandfarliga varor. 
Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för brandfarliga varor: 

Avslag 

1 

1 

824 



Mindre anläaanin" Medelstor anlä00nin" Stor anlä"' ning 
Nvtt Förnvat Nvtt Förnvat Nvtt Förnvat 

Admini· 1 0,5 1 0,5 1 0,5 
stration 
Hand· 1,5 1 4 2 10 4 
läaanirn, 
Avsvnin<> 1,5 1,5 2 2 4 4 
Summa 4 3 7 4,5 15 8,5 
tid 
Summa 3295 2470 5770 3705 12360 7000 
kr/ 
ärende 

Med mindre anläggningar avses: 

• Anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i mindre 
omfattning, t.ex. gasol i skolor och restauranger och försäljning i detaljhandel. 

Med medelstor anläggning avses: 

Avslag 

1 

1 

824 

• Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i lösa behållare, t.ex. 
grossistlager och transportdepåer. 

• Anläggning för försäljning av brandfarliga varor från cistern, tex. bensinstationer. 
• Anläggning med industriell hantering av brandfarliga varor i begränsad omfattning, 

t.ex. billackering och verkstäder. 

Med stor anläggning avses: 

• Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i såväl cisterner som 
lösa behållare, t.ex. processindustri. 

I administration ingår: 
Mottagning, registrering, första granskning, ev. kontakt med tillståndssökaren, 
remissutskick till berörda myndigheter och avslut av ärende. 

I handläggning ingår: 
Granskning av inkomna handlingar och remissvar, bedömning, beslut, skriva tillstånd och 
arkivhållning. 

I avsyning ingår: 
Förberedelser, restid, tid på plats. 

Speciella fall: 
För omfattande, eller mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning 
utöver vad som ingår i den normala tillståndshanteringen, tillämpas timdebitering med 824 
kronor per påbörjad timme. 



Debitering vid tillståndsansökan: 
Debitering enligt ovanstående avgifter betalas av sökande mot faktura när 
Räddningstjänsten Sala Heby skickat beslutet till denne. 

Avgifternas reglering: 
Kommunstyrelsen reglerar avgifterna på kommunfullmäktiges uppdrag motsvarande 
personalkostnadsökningen för räddningstjänstens personal inom Vision. Avgifterna i denna 
taxa baseras på en timkostnad om 824 kronor per timme. 



§ 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Förlängning av optionsavtal för Seniorvillan 

INLEDNING 

Dnr 2014/427 

Förlängning av optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem AB, 
avseende fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 2015-12-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/28/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem AB 
avseende fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 
2013-11-28, till och med 2015-12-31, med i avtalet gällande villkor, samt 
att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-03-12, § 44. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem AB 
avseende fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 
2013-11-28, till och med 2015-12-31, med i avtalet gällande villkor, samt 

att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-03-12, § 44. 

Utdrag 

Seniorer Hus & Hem AB 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Jenny Nolhage 
samhällsbyggnadskontoret, 
Magnus Holmberg-Muhr 
Anders Dahlberg 

Utdragsbestyrkande 

16 (17) 



§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

7 (27) 

?:s 

Dnr 2015/358 - 5 

Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet 

INLEDNING 
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom för
skolan och fritidshemmen har ändrats, innebärande att från 1 juli 2015 kommer 
inkomsttaket att indexeras. Det innebär troligtvis att den maximala avgiftsnivån 
kommer att höjas varje år. Föreslagen ändring i avgiftstaxan är att maxbeloppen i 
taxan tas bort och ersätts av texten "max upp till för varje år av staten angivet 
inkomsttak". I övrigt inga förändringar i taxan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/99/1, SKN § 35 med underlag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 121 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att andra att-satsen i ledningsutskottets förslag ändras så att skolnämnden får i 
uppdrag att årligen justera avgifterna enligt gällande index samt i övrigt yrka 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
filt i enlighet med skolnämndens förslag, revidera avgifter och tillämpningsföre
skrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun med att de 
angivna maxnivåerna i taxan ersätts med texten "max upp till för varje år av staten 
angivet inkomsttak", att gälla från och med den 1 juli 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot sitt eget ändringsyrkande och 
finner sitt eget ändringsyrkande bifallet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt i enlighet med skolnämndens förslag, justera avgifter och tillämpningsföre
skrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun med att de 
angivna maxnivåerna i taxan ersätts med texten "max upp till för varje år av staten 
angivet inkomsttak", att gälla från och med den 1 juli 2015, samt 

att skolnämnden får i uppdrag att årligen justera avgifterna enligt gällande index. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

i lf I 

I Utdragsbestyrkande 

·-' 
,,1/[/1J 



§ 35 

Bilaga ~S 2015/99/1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

A A KOM! UN 1"1 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -04- 2 3 
Diarlenr ·0 

/~ 35"'8 Aktbilaga 

Dpb; 

Dnr 2015/311 

Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet 

INLEDNING 
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan 
och fritidshemmet har ändrats. Från 1 juli 2015 kommer inkomsttaket att indexeras. 

Det innebär med all sannolikhet att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas 
varje år. 

För närvarande är inkomsttaket 42000 kr, vilket gör att avgiften för barn 1 och med 
ett avgiftstak på 3 procent är högst 1260 kr. Efter höjningen juli 2015 blir 
motsvarande avgift högst 1287 kr. 

Kommunen kan behålla det tidigare avgiftstaket, men bidragramen från staten 
minskas i förhållande till det förändrade avgiftstaket. 

Det som behöver ändras är att maxbeloppen i taxan tas bort och ersätts med texten; 
"max upp till för varje år av staten angivet inkomsttak". 

Inga andra förändringar behöver göras i de avgifter och tillämpningsföreskrifter 
som fastställdes av fullmäktige 28 januari 2013 och har gällt sedan 1 februari 2013. 

Beredning 
Missiv per den 2015-04·08. 
Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
i Sala per den 2012-11-20. 
Utbetalningsmeddelande, Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet 
och annan pedagogisk verksamhet för mars 2015 per den 2015-03-24. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Malin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
i!!t föreslå fullmäktige att justera avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
fri tidshem och pedagogisk omsorg i Sala med att de angivna maxnivåerna i taxan 
ersätts med texten "max upp till för varje år av staten angivet inkomsttak". 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

i!!J; föreslå fullmäktige att justera avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
fritidshcm och pedagogisk omsorg i Sala med att de angivna maxnivåerna i taxan 
ersätts med texten "max upp till för varje år av staten angivet inkomsttak". 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -04- 2 3 
Diarlenr c2_ h :5 J<>"JP, fAktoilaga -, 
Dpb: 

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Sala 
Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige 
i Sala 28 januari 2013 och gäller från och med 1 februari 2013. 

Förskola och pedagogisk omsorg 
Förskoleverksamhet för barn i ålder 1-5 år bedrivs i form av förskola enligt 
förskolans läroplan och pedagogisk omsorg (familjedaghem}. 

I familjedaghem bedrivs verksamheten av dagbarnvårdare i deras egna hem, ibland 
kompletterat med gemensamma lokaler. Familjedaghemmen bedrivs enligt de 
allmänna råd för familjedaghemmen som Skolverket givit ut. 

Allmän förskola 
Allmän förskola erbjuds för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre 
år, till och med vårterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar 525 
timmar om året, under skolans läsårstider och är avgiftsfri. Verksamheten är frivillig 
och bedrivs på de tider som förskolechef bestämt på varje enskild förskola. De barn 
som redan har plats i förskoleverksamhet med minst 525 timmar /år får behovet av 
allmän förskola tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats. 

Öppen förskola 
Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet, som är avgiftsfri 
och där inskrivning inte behövs. l Öppna förskolan vistas barnen med föräldrar eller 
annan vuxen som ansvarar för medföljande barn. Öppna förskolan bedrivs enligt de 
allmänna råd och riktlinjer som Skolverket givit ut. 

Fritidshem 
Fritidshem, bedrivs för barn från och med 1 augusti det år barnet blir sex år, till 30 
juni det år det blir 13 år, och bedrivs enligt läroplanen. 
För att ha rätt till fritidshem måste föräldrarna arbeta eller studera de tider för 
vilket omsorg söks. De barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd, skall också 
erbjudas plats. Är behovet begränsat till lov som är kortare än fyra dagar, tas ingen 
avgift ut. 

SALA KOMMUN 
Skolförvaltningen 
Box 304 

733 25 SAlA 

Besöksadress: Drottninggatan 5 
Växel: 0224-553 91 
Fax: 0224-774 46 
skf@sala.se 
www.sala.se 

, 



Alternativ förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
I kommunen finns flera enskilda förskolor som drivs av föräldrar, personal eller 
föreningar. Dessa får bidrag från kommunen, med syfte att de i grunden ska ha 
likvärdiga ekonomiska möjligheter att bedriva verksamheten, som kommunen. De 
bestämmer - inom de ramar som lagar och förordningar ger - själva sina regler och 
avgifter. Eftersom Sala kommun anslutit sig till modellen med maxtaxa, får dock inte 
de enskilda driftsformerna tillämpa taxor som överstiger den av riksdagen 
beslutade maxtaxan för förskolan. 

PLACERING 

Kötid 
Tidigast möjliga ködatum är barnets 8-månadersdag. Om ansökan om plats 
inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets 8-månadersdag. 

Kommunen skall erbjuda plats inom fyra månader från den dag ansökan om plats 
inkom, alternativt; tidigast möjliga ködatum enligt ovanstående. Denna garanterade 
tid gäller endast plats i förskola/pedagogisk omsorg. Det är alltså ingen garanti för 
att barnet får plats där vårdnadshavaren/vårdnadshavarna önskar. 

Förtursregler 
Förtur till plats ges för 

1. barn i behov av särskilt stöd, Skollagens 8 kap 7§. 

2. barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på 
förskolan/pedagogisk omsorg, 

Vid placering gäller ovanstående förtursregler och garantitid. Skolförvaltningens 
handläggare av förskoleplaceringar beslutar om placering utifrån en 
helhetsbedömning av vad som är bästa möjliga fördelning i barngrupperna. Hänsyn 
tas då till barnets bostadsadress, barnets ålder, anmälningsdag och önskat 
placerings datum. Vikten av dessa olika faktorer kan variera beroende på 
förutsättningarna vid tiden för placeringen. 

Upptagningsområden 
Av skollagen framgår att plats skall erbjudas vid en förskoleenhet så nära barnets 
eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. l Sala 
tätort ligger förskolorna så nära varandra att det i allmänhet inte finns geografiska 
hinder för var barnet placeras. 

Skolförvaltningen strävar efter att i sin handläggning erbjuda plats på den eller 
någon av de enheter som vårdnadshavare önskat i sin ansökan. Om det inte går, 
erbjuds barnet plats på någon annan enhet, så nära barnets hem som möjligt. 
Förskolorna i Sala tätort utgör i så fall ett gemensamt upptagningsområde, för barn 
boende i Sala tätort. 
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Omplacering 
Önskad omplacering inte utgör inte ensamt någon grund för någon förtur. 
Omplacering beviljas i mån av plats, eller utifrån bedömning av barnets behov av 
särskilt stöd. 

Förskola i annan kommun 
Den mottagande kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot barnet. 
Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge barnet en plats. Föräldrarna 
måste då kunna styrka de skäl som angetts. Växelvis boende för barnet räknas inte 
som särskilda skäl. 

Villkor 
Alla barn i åldern 1-5 år har i Sala rätt till 15 timmars vistelse i förskola eller 
familjedaghem per vecka. För längre vistelse än så, måste föräldrarna kunna påvisa 
att de har behov av detta, till följd av förvärvsarbete eller studier, eller att barnet av 
rektor bedöms ha särskilt behov av detta. Närvarotid beslutas av förskolechef efter 
samråd med föräldrar. 

Semester, lov och annan ledighet 
Förskola, familjedaghem (dagbarnvårdare) och fritidshem erbjuds inte under 
föräldrars semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns. 

Öppettider 
Förskoleverksamhet och fritidshem öppnas tidigast kl 06.00 och stänger senast 
19.00. 

Vistelsetider 
Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. 
Blankett finns på förskolan, fritidshemmet, hos dagbarnvårdaren och inlämnas till 
skolförvaltningen 
Blankett kan också fås under de adresser som redovisas här nedan under rubriken 
Ansökan om plats. 

Ansökan om plats 
Ansökan om plats i förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg görs skriftligt på 
blankett som kan laddas ner via kommunens hemsida webbsida www.sala.se eller 
fås genom Skolkansliet, tel 0224-74 80 10. 

Den ska lämnas eller skickas till: 
Sala kommun 
Skolförvaltningen 
Box304 
733 25 Sala 
Besöksadress: Drottninggatan 5 
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AVGIFTER 
Avgiften baseras på hushållets inkomster. 
Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder, ett par som är gifta eller 
sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att det räcker 
med att man är folkbokförda på samma adress för att bådas inkomster ska ligga till 
grund för avgiften, oavsett om barnet/barnen är gemensamma. 

Vid växelvis boende kan avgiften, efter ansökan, baseras på respektive hushålls 
inkomster. 

När ska avgift betalas? 
Fast avgift skall betalas varje månad så länge avtal om plats finns. Avgift tas ut under 
årets 12 månader. Avgift ska alltså betalas även om barnet inte vistas i 
barnomsorgsverksamhet, på grund av sjukdom, ferier, semester, eller annan 
ledighet. 
Avgift tas ut från första inskrivningsdag och betalas i slutet av varje månad. 
Uppsägningstiden är två månader för plats i förskoleverksamhet och en månad för 
plats i fritidshem. För del av månad, räknas avgiften per dag som 1/30 av 
månadsavgiften. 

Avgift tas inte ut 
a} för barns första inskolningsperiod vid placering i förskola, familjedaghem eller 
fritidshem. lnskolningsperiod uppgår till högst 14 dagar. I inskolningsperioden 
inräknas lördagar och helgdagar. 
b} för avtalad placeringstid då placering genom dagbarnvårdares sjukdom eller 
annan ledighet inte kunnat erbjudas. Avgift för del av månad uttages enligt ovan. 
c} för tid i allmän förskola, motsvarande 15 timmar i veckan under skolans 
läsårstider, det vill säga 525 timmar per år. 
Barn som är berättigade till allmän avgiftsfri förskola, men där föräldrarna väljer 
familjedaghem som alternativ, är också avgiftsbefriade på motsvarande sätt, under 
de tider som förskolechef bestämt 
d)} för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling tas endast avgift ut för den tid i verksamheten som överstiger 15 
timmar /vecka. l sådana fall tas avgift ut enligt skolbarnstaxa. 

Avgiftsunderlag: 
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga 
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet 
enligt inkomstskattelagen under bidragsåret. 

Förändring av vistelsetid 
Om förändring av barnets vistelsetid påverkar avgiften, sker förändringen av 
avgiften månaden efter det att schemaändring anmälts. 
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Ändrad inkomst 
Uppgifter om inkomstförändring skall lämnas omedelbart eller efter anmodan. 
Förändring av avgiften sker månaden efter det att uppgifter om nya 
inkomstuppgifter inkommit till skolförvaltningen. Om inkomstuppgifter inte lämnas, 
tillämpas den högsta avgiftsklassen i maxtaxan, så länge inte inkomstbesked lämnats 
som visar att en lägre avgift skall betalas. 

Kontroll av inkomst 
Kommunen kan kontrollera inkomst i efterhand hos Skatteverket. Om kontrollen 
visar att avgiften borde ha varit högre, kan efterkrav ställas. Kommunen i sin tur 
återbetalar avgift om inkomsten visar sig varit lägre än vad som rapporterades. 

Uppsägning 
Uppsägning skall alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla. Avtalstiden utgår 
för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För fritidshem utgår 
avtalstiden en månad efter uppsägning. Under uppsägningstiden skall avgift 
erläggas på sedvanligt sätt. 
Om en plats sägs upp och återplacering önskas inom tre månader, skall placering 
räknas som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa 
månader. 
Avgift erläggs med 1/30 per dag av fastställd månadsavgift under del av månad. 
Avtalet upphör med automatik, när barnet uppnått den ålder då det inte längre 
omfattas av rätt till kommunal barnomsorg, om inte särskilda skäl föreligger. 

Försäkringar 
Alla barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade. Information om 
försäkringen kan fås via Skolförvaltningens centrala kansli och på kommunens 
hemsida. 

Planeringsdagar 
Verksamheten har rätt att stänga tre till fyra dagar per år, för planering och 
kompetensutveckling. Föräldrar ombeds att respektera och planera för detta. Skulle 
det ändå vara omöjligt för föräldrarna att ombesörja barnomsorgen under dessa 
dagar, finns viss begränsad möjlighet, genom att tillfälligt flytta barnen till annan 
enhet än den ordinarie. Planeringsdagarna ingår i den ordinarie taxan, och ger inget 
avdrag på avgiften. 

Bristande betalning 
Vid bristande betalning tillämpas kommunens kravrutiner. Den som inte betalar, 
riskerar att mista platsen. Så länge skulden är obetald, kan också andra barn i 
familjen hindras att få plats. 
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PlmSAlA i!ri1I KOMMUN 

Taxan 
Familjens yngsta barn räknas alltid som barn ett, och näst yngsta som barn två, 
etcetera. 

Barn 1 

Förskola och 3 o/o av inkomsten, 

familjedaghem max 1260 kr /mån 

AUmän förskola, 2,5 °/o av 

utöver den inkomsten, max 

avgiftsfria tiden. 1050 kr/mån 

Fritidshem 2 % -~v inkoipsten, 

max840kr 

Barn2 

2 % av inkomsten, 

max 840 kr /mån 

1,5 °/o av 

inkomsten, max 

630 kr/mån 

1 % av-inkomsten, 

max420 kr 

Barn3 Barn4 

1 o/o ay ip.komsten, Ingen avgift 

max 420 kr/mån 

Ingen avgift Ingen avgift 

1 % av inko'msten, Ingen avgift 

max420kr 

För barn som enligt skollagen är i behov av särskilt stöd, betalas enligt ovanstående 
fritidshemsavgift för den tid som överstiger den enligt lagen avgiftsbefriade tiden, 
bortsett från barn 3, som är helt avgiftsbefriat. 
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§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

8 (27) 

L1 

Dnr 2015/357 - 5 

Övertagande av verksamhet vid AB Salboheds gymnasiesärskola 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedsskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Ett vårdbolag, Humana, tar över boende
verksamheten vid skolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/100/1, SKN § 36 med underlag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 122 
Bilaga KS 2015/100/2, kompletterande skrivelse från barn och utbildning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
filt i enlighet med skolnämndens förslag, Sala kommun genom verksamhets
övergång tar över undervisningen vid AB Salboheds Gymnasiesärskola. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Spårebos yrkande 
om återremis och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande 
ledningsutskottet förslag mot avslag och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt i enlighet med skolnämndens förslag, Sala kommun genom verksamhetsöver
gång tar över undervisningen vid AB Salboheds Gymnasiesärskola. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

-' 
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Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

lnk. -04- 2 3 

Dnr 2015/139 

Övertagande av verksamhet, AB Salboheds gymnasiesärskola 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Salbohedskolan begär ingen ersättning för 
detta överlåtande. 

Om verksamhetsövergång 
Verksamhetsövergång innebär att hela den befintliga personalen tas över med 
befintliga anställningsvillkor, såsom lön, arbetstid, anställningsdagar och andra 
villkor och förmåner. Det föreligger dock ingen skyldighet för personalen att följa 
med till nya arbetsgivaren, de kan avböja erbjudandet. 

I erbjudandet från AB Salboheds Gymnasiesärskola om överlåtande genom 
verksamhetsövergång ingår följande: 

• Verksamheten (själva undervisandet) 

• Personalen 

• Eleverna, i dagsläget nio stycken 

• Undervisningen kommer fortsätta i samma lokaler 

• Befintliga läromedel och lösa inventarier i undervisningslokalen 

Om elevassistenter på entreprenad 
På gymnasiesärskolan Salbohedskolan går idag nio elever. De undervisas vanligtvis i 
grupper om tre av en lärare och en elevassistent. En styrka i upplägget är att 
elevassistenterna arbetar även i boendet och alltså kan följa eleverna under hela 
dagen. Detta ger förutsättningar för en god kontinuitet för eleverna samtidigt som 
det ger möjlighet att erbjuda goda arbetsvillkor för personalen, vilket kan bidra till 
att attrahera kompetent personal, vilket även detta gynnar eleverna. 

Övriga bakgrundsfakta 
Eftersom detta beslut är av större betydelse för kommunen är det 
Kommunfullmäktige som har att fatta beslut efter Skolnämndens beredning. 

Beslutet förutsätter att förhandlingar genomförs med Kommunal enligt MBL 10 § 
och 38 § samt med Kommunal och Lärarförbundet om anställningsvillkoren. 

Beredning 
Missiv per den 2015-04-08. 
Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Ajournering 
Amanda Lindblad (SJ begär fem minuters ajournering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhetsövergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

filt under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Sal bo heds Gymnasiesärskola inrätta en skolenhet med 
benämningen Salboheds gymnasiesärskola 

filt under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola köpa elevassistenttjänster 
till skolverksamheten från AB Salboheds Gruppboende 

Anders Wigelsbo (C) och Anna Gillerblad (C) yrkar bifall till Peter Molins (M} 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
När ett ärende som rör utökning av kommunens verksamhet presenteras så bör 
underlaget lämpligen innehålla alla de delar som kan anses relevanta för att fatta 
beslut, det gäller även underlaget för Övertagande av undervisningen vid 
Salbohedsskolan. 

Lokalerna för verksamheten berörs inte trots att det finns en avsikt att hyra 
lokalerna där verksamheten idag finns. Då elevantalet på skolan idag är mycket lågt 
är det relevant att också inkludera den gjorda bedömningen om konsekvenser för 
variationer i elevunderlaget. Det har bedömts att det inte är troligt att underlaget 
blir för lågt för att verksamheten ska kunna bedrivas. Skolverksamheten är 
beroende av gruppboendet och verksamheten bedöms kunna bedrivas så länge 
boendet är aktivt. Om skolverksamheten inte längre skulle bli aktuell så har det 
också gjorts bedömningar om att Barn och Utbildning kan bära den eventuella 
övergångskostnaden som i så fall kan uppstå. 

Alla dessa delar är relevanta för att ett beslut ska tas och vi anser att underlaget 
behöver kompletteras på ett sådant sätt att det ger en helhetsbild. 

Amanda Lindblad (S), Kenneth Edwardsson (S) och Beatrice Woldert (MP). 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhetsövergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola inrätta en skolenhet med 
benämningen Sal bo heds gymnasiesärskola samt 

15 (26] 
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Fortsättning§ 36 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

iill under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola köpa elevassistenttjänster 
till skolverksamheten från AB Salboheds Gruppboende 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbe;tyrkande 
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2015-04--08 
ÄRENDE 11 

DNR 2015/139 
JAKOB F JELLANDER 

DIREKT: 0224~74 80 03 

BARN OCH UTBILDNING 

Skolnämnden SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -04- 2 3 
Dlarienr 90J"f:/ 3'57jAktbiJaga 7 
Dpb: ! 

MISSIV 

Övertagande av undervisningen vid Salbohedskolan 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Salbohedskolan begär ingen ersättning för 
detta överlåtande. 

Salbohedskolans bakgrund och utveckling 
Salbohedskolan har sedan 2011 års skollag infördes minskat ordentligt i omfattning. 
Detta eftersom skollagen förändrade särskolans målgrupp då det efter 2011-07 -11 
krävs en utvecklingsstörning för att tillhöra nämnd målgrupp. Enligt 
Salbohedskolans bedömning har skolan blivit för liten för att kunna utvecklas 
framgångsrikt på egna ben. 
Salbohedskolan uppger även att deras LSS-verksamhet kan utvecklas mer än de 
själva har kraft till. Av den anledningen har de inlett en förhandling med en stor 
vårdkoncern, Humana AB, vilken är genom övertagande av verksamheten 
intresserad av att tillsammans med dem utveckla verksamheten vidare. Humana AB 
har idag c:a 8 000 anställda. Vid överlåtelse till dem skulle verksamheten ingå i en 
satsning inom barn- och ungdomsområdet. Humana AB har tillskrivit Sala kommun 
och tillkännagivit sitt intresse att förvärva AB Salboheds Gruppboende om Sala 
kommun tar över Salbohedskolan. 
Humana AB har meddelat att de i så fall inte har någon avsikt att driva skola i 
Salbohed. 

Om verksamhetsövergång 
Verksamhetsövergång innebär att hela den befintliga personalen tas över med 
befintliga anställningsvillkor, såsom lön, arbetstid, anställningsdagar och andra 
villkor och förmåner. Det föreligger dock ingen skyldighet för personalen att följa 
med till nya arbetsgivaren, de kan avböja erbjudandet. 

I erbjudandet från AB Salboheds Gymnasiesärskola om överlåtande genom 
verksamhetsövergång ingår följande: 

• Verksamheten (själva undervisandet) 

• Personalen 

• Eleverna, i dagsläget nio stycken 

• Undervisningen kommer fortsätta i samma lokaler 

• Befintliga läromedel och lösa inventarier i undervisningslokalen 

Personalomfattningen är idag tre lärare (2,5 tjänst) och fyra elevassistenter (3,6 
tjänst). 



BARN OCH UTBILDNING 

Vid en verksamhetsövergång ska enligt vår nuvarande bedömning all personal som 
arbetat i undervisningsverksamheten erbjudas att följa med. Detta innebär att Sala 
kommun blir skyldig att erbjuda förutom lärarna även elevassistenterna att följa 
med i övertagandet. Detta skulle dock innebära för dessa att de måste byta 
arbetsuppgifter, eftersom Sala kommun kommer köpa assistenttjänst från 
boendebolaget (se följande avsnitt om entreprenad). Alla elevassistenter som idag 
är anställda i verksamheten kommer erbjudas anställning av boendebolaget för att 
på så vis få behålla sina arbetsuppgifter. Enligt boendebolagets uppgifter kommer 
alla (kanske med ett undantag) välja detta alternativ. 

Om elevassistenter på entreprenad 
På gymnasiesärskolan Salbohedskolan går idag nio elever. De undervisas vanligtvis i 
grupper om tre av en lärare och en elevassistent. En styrka i upplägget är att 
elevassistenterna arbetar även i boendet och alltså kan följa eleverna under hela 
dagen. Detta ger förutsättningar för en god kontinuitet för eleverna samtidigt som 
det ger möjlighet att erbjuda goda arbetsvillkor för personalen, vilket kan bidra till 
att attrahera kompetent personal, vilket även detta gynnar eleverna. 

Om Sala kommun tar över undervisningen uppstår förhållandet att det blir två 
skilda huvudmän för undervisning och boende. Om elevassistenterna skulle 
anställas av Sala kommun upphör därmed praktiskt taget möjligheterna till 
kontinuitet för eleverna, att få hjälp av samma elevassistenter under hela dagen. Om 
däremot elevassistenterna anställs av boendet finns möjlighet för kommunen att 
genom entreprenad anlita dessa. Enligt skollagen, 23 kap. 3 får inom gymnasie· 
särskolan "uppgifter som inte dr hiinförliga till undervisningen överlämnas på 
entreprenad". 

Vid köp av assistenttjänst från boendebolaget används så kallad direktupphandling. 
Eftersom omfattningen överstiger tröskelvärdet enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU), har kommunchefen och skolchefen granskat ärendet och fattat 
ett beslut att en sådan direktupphandling kan genomföras med hänvisning till att 
det i ärendet råder synnerliga skäl enligt LOU 15 kap. 3 §. 

Övriga bakgrundsfakta 
Eftersom detta beslut är av större betydelse för kommunen är det 
Kommunfullmäktige som har att fatta beslut efter Skolnämndens beredning. 

Beslutet förutsätter att förhandlingar genomförs med Kommunal enligt MBL 10 § 
och 38 § samt med Kommunal och Lärarförbundet om anställningsvillkoren. 

Konsekvenser för landsbygden 
Beslutet bedöms gynna Salbohed med omnejd i vid bemärkelse genom att 
arbetstillfällen blir kvar. Det innebär också goda möjligheter till en framtida 
expansion, med möjligt stöd av en större vårdkoncerns resurser. 

213) 
2015-04-08 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för 
verksamheten faktureras elevernas hemkommuner. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 
Skolnämnden föreslås besluta 

att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhets övergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola inrätta en skolenhet med 
benämningen Salboheds gymnasiesärskola 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola köpa elevassistenttjänster 
till skolverksamheten från AB Salboheds Gruppboende 
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Kommunfullmäktige 

Komplettering av uppgifter i ärendet Övertagande av 
undervisningen vid Salbohedskolan 

INLEDNING 
Skolnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-04-15: 
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DNR 2015/139 
JAKOB FJELLANDER 

DIREKT: 0224-74 80 03 

att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhetsövergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

Till protokollet fogades en protokollsanteckning som efterfrågade komplettering av 
underlaget, därav detta dokument. 

LOKALFRÅGAN 
Förhandlingar med Salbohedskolan har nu resulterat i att AB Salboheds Fastigheter 
erbjuder Sala kommun ett nyttjandeavtal. Innehållet är i huvudsak att fastighets
bolaget upplåter lokaler till undervisningen och att Sala kommun betalar per elev 
och termin. Detta innebär alltså att Sala kommun inte gör något åtagande utöver 
löpande termin och att ersättningen är proportionell till elevantalet, med ett tak på 
17 elever. Åtagandet är alltså knutet till att det finns elever, och alla kostnader för 
eleverna betalas av elevernas hemkommuner. 

RISKBEDÖMNING OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Alla löpande kostnader faktureras elevernas hemkommuner, inklusive central OH. 

Genom upplägget att köpa in elevassistenttjänsterna från boendebolaget bortfaller 
risken därvidlag. I och med att lokalkostnaden endast debiteras per elev finns inte 
heller där någon risk Den risk som finns är anställningen av lärarna, se följande 
avsnitt. 

Om konsekvenser av sjunkande elevantal 
Om elevantalet skulle sjunka så lågt att det inte längre går att bedriva undervisning 
med god kvalitet och verksamheten måste avslutas kommer avtalsenliga åtgärder 
vidtagas (LAS etc.). Kostnaderna för en sådan avveckling bedöms vara begränsade 
eftersom det i så fall inte kommer finnas mer än någon enstaka lärartjänst kvar och 
det finns omplaceringsmöjligheter inom annan särskola inom kommunen. 

Mot denna risk ska ställas möjligheten att Humana lyckas hålla igång eller 
expandera verksamheten. De kommer göra satsningar och ha långsiktiga åtaganden 
i boendeverksamheten. 
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Dnr 2015/365 -4 
Ansökan från Sala-Heby Energi AB om kommunal borgen 

INLEDNING 
Sala-Heby Energi AB har i protokoll daterat 2015-04-28 framställt önskemål om 
att Sala kommun ska ta beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 54.250.000 
kronor, för att uppta ett lån för inlösen av befintligt reverslån. 

Jäv 
Christer Eriksson (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/101/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/101/2, ansökan från Sala-Heby Energi AB 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 124 

Ekonomichef Mårten Dignell deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till lednings utskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 
att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 %, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomi
chef Mårten Dignell att underteckna kommunens borgensåtagande om maximalt 
54.250.000 kr gentemot Sala-Heby Energi AB. 

Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 

att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 %, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomi
chef Mårten Dignell att underteckna kommunens borgensåtagande om maximalt 
54.250.000 kr gentemot Sala-Heby Energi AB. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ekonomikontoret 
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SKRIVELSE 

Mårten Dignell 
ALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Borgen för Sala Heby Energi AB 

lnk. 2015 -05- f 3 
Olarlenr • OIS 36 Aktbilaga 
Opb: 

Sala Heby Energi AB har i protokoll daterat 2015-04-28 framställt önskemål om att 
kommunen ska ta ett beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 54.250.000 
kronor. 

Borgensåtagandet ska nyttjas för att uppta ett lån för inlösen av befintligt reverslån 
som bolaget har gentemot ägarna Sala och Heby kommuner. Beloppet grundas på 
Sala kommuns ägarandel på 87,5% i Sala Heby Energi AB. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Kommunstyrelsen beslutar att 
hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 

att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5% samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54 250 000 kr gentemot Sala Heby Energi AB. 
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Carola Gunnarsson ( C) /11 

Kommunstyrelsens ordfö~c:I~ 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 

Mårten Dignell 
Ekonomichef 

Ekonomikontoret 
marten.dlgnell@sala.se 



Bilaga KS 2015/101/2 

Ansökan om kommunalborgen - ägarborgen 

Ägarna har vid årsstämman överlämnat de nyligen antagna ägardirektiven. Detta tillsammans 
med förändringen i konsortialavtalet mellan ägarna innebär att det reverslån som upptogs år 
2000 lösas i sin helhet, genom att ett externt lån upptas med en kommunal borgen. Lånet som 
upptas är på 62 MSEK varav ägarparterna kommer att gå i ägarboren motsvarande sin 
ägarandel. 

Mot denna bakgrund gör Sala-Heby Energi AB en förfrågan om kommunal proprieborgen 
motsvarande en ägarandel på 87,5% vilket innebär 54 250 000 SEK, med nedanstående 
beslutspunkter. 

att gå i borgen för Sala-Heby Energi AB:s räkning avseende upptagande av ett nytt 
lån för inlösen av befintligt reverslån. 

att såsom för egen skuld ingå borgen om 54 250 000 SEKjämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Sala-Heby Energi AB:s låneförpliktelser avseende det 
nyupptagna lånet som ersätter befintligt reverslån. 

Sala den 28 april 2015 

Sala-HebivEnergi AB 
f // 

,A1>1, 

~~"Nfartensson 
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Christer En sson 
Ordförande 
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Dnr 2015/426 - l[ 

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, 
bildande av dotterbolag samt försäljning 

INLEDNING 
Salabostäder AB har vid sammanträde 2015-05-21 beslutat att inlämna en 
skrivelse till Sala kommun för kommunfullmäktiges beslut om medgivande 
avseende avyttrande av fastigheter, bildande, förvärv och avyttring av dotterbolag 
samt nyproduktion av hyreslägenheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/117 /1, protokollsutdrag§ 56 
Bilaga KS 2015/117 /2, skrivelse från styrelsen Salabostäder AB 

Ledningsutskottets beslut 2015-05-26, § 138 

Hans Eljansbo (M), ordförande Salabostäder AB, föredrar ärendet. Ekonomichef 
Mårten Dignell deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att medge Salabostäder AB att under perioden fram till 2017-06-30 

• avyttra fastigheter med ett enskilt värde större än 10 Mkr, med ett 
sammanlagt antal lägenheter om maximalt 450 stycken 

• som förberedelse och fullgörande av avyttring, bilda, förvärva och avyttra 
dotterbolag 

• nyproducera hyreslägenheter för belopp upp till 100 Mkr. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Fortsättning yrkanden 
Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag med följande motivering: 
Socialdemokraterna är inte emot nyproduktion, men att det i nuläget bör öppnas 
upp för att fler privata aktörerna ska kunna bygga hyreslägenheter i kommunen. 
Vi ser även att denna framställan från Salabostäder AB är ett första steg mot en 
nedmontering av bolaget genom att sälja ut ca 20 % av befintligt fastighetsbestånd i 
centrala Sala. Man behöver titta vidare på andra investeringsformer, bl.a. vill vi lyfta 
fram det stimulansbidrag som regeringen beslutat om på 6, 7 miljarder kr med start 
2016 som går att få stöd från redan nu. Det finns en del privata aktörer på 
marknaden i dag som Bovieran och Seniorvillor dock i bostadsrättsform. Det byggs 

Utdragsbestyrkande 



I SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

också flera villor vilket bidrar till en flyttkedja. Vi har ännu inte sett resultatet av den 
flyttkedjan ännu. 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag. 

Peter Mo lin (M), Christer Eriksson (C), Mathias Goldkuhl (M), Gustaf Eriksson (C) 
och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner 
ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Den som stöder ledningsutskottets förslag röstar ja. Den som 
stöder avslag röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster (Carola Gunnarsson [CJ, 
Christer Eriksson [C], Gustaf Eriksson [C], Peter Molin [Ml, Mathias Goldkuhl [M], 
Hanna Westman [SBÄ]) och 7 nej-röster (Ulrika Spårebo [SJ, Per-Olov Rapp [SJ, 
Camilla Runerås [SJ, Anders Dahlström [SJ, Ingela Kilholm Lindström [MPJ, Johanna 
Ritvadotter [V], Magnus Edman [SD]). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå Salabostäder AB:s förslag om avyttrande av fastigheter, bildande, förvärv 
och avyttring dotterbolag samt nyproduktion av hyreslägenheter. 

Reservation 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Peter Molin (M), 
Mathias Goldkuhl (M), Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

I v/;wJ 
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bilaga KS 2015/117/1 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Salabostäder AB, torsdag 21 maj 2015 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förva!tnlng 

lnk. 2015 -05- 2 1 

Plats: Salabostäders kontor, Sala 

Deltagande 
Ordinarie: Hans Eljansbo (ordf.), Mårten Öhrström, Åsa 
Nilsson, Jan Sund 
Suppleanter: Håkan Pettersson (tjänstgörande), Peter Kraft, 
Ragge Jagero 
Övriga: Bernard Niglis (VD), Magnus Bergström 
(F örvaltningschef) 
Personalrepresentanter: Anna-Lena Danneby 
Anmäld frånvaro: Magnus Eriksson 

Utdrag ur styrelseprotokoll för omedelbar justering 

§ 49 Sekreterare och protokolljusterare 

Till sekreterare utses Bernard Niglis och till protokolljusterare jämte ordföranden utses Åsa Nilsson. 
Justering sker måndag den I juni klockan 07.30. 

§ 50 Godkännande av dagordning 

Utsänd dagordning genomgås. 

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen. 

§ 56 Beslutsärenden 

Framställan om nyproduktion mm till ägaren. bilaga 6 

VD, Bernard Niglis och ordförande, Hans Eljansbo, redogör för ett förslag till skrivelse till 
kommunfullmäktige gällande medgivande av nyproduktion, försäljning och bildande av bolag för att 
genomföra försäljning. 

Styrelsen beslutar sända över skrivelsen, enligt bilaga, till kommunfullmäktige samt att punkten 
omedelbart justeras. 



Bilaga KS 2015/117/2 

Datum 2015-05-21 Styrelsesammanträde 2015-05-21 §56 Bilaga 6 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 1 
Diar!anr Aktbilaga 

,2015" 4 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande, nyproduktion, bildande av 
dotterbolag samt försäljning 

l enlighet med bolagsordningen §6 och ägardirektiv skall bolaget bereda Kommunfullmäktige 
att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt fattas. l ägardirektivet finns den s.k. underställningsplikten beskriven mer i 
detalj och föreskriver att Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas vad avser bl.a. 
nyproduktion av byggnader för belopp över I O Mkr, bildande av dotterbolag, förvärv eller 
avyttring av dotterbolag samt försäljning av fastigheter med ett enskilt värde större än 10 Mkr. 

Styrelsen och bo lagsledningen i Salabostäder delar kommunens vision och ambition om att 
Salas befolkningstillväxt är prioriterad. Vårt bidrag är dels genom att vara en bra och attraktiv 
hyresvärd och dels att efter fönnåga tillföra fler bostäder genom nyproduktion. 

Intresset för Sala och att bo i Salabostäder är stort vilket märks genom positiv 
befolkningsutveckling och det faktum att bolaget sedan en tid tillbaks endast har en handfull 
lediga lägenheter. Vi är nu inne i ett intensivt planerings och beslutsskede för nyproduktion. 
En avgörande faktor utöver den höga efterfrågan har varit SABO:s (Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag) arbete med ramupphandlingar av nyckelfärdiga flerbostadshus s.k. 
Kombohus. Upphandlingen innebär att produktionskostnader pressats och att vi får ett 
maxpris på byggnation utöver tomt och grund. 

Nyproduktion samtidigt med nödvändigt underhåll av befintligt bestånd kräver ekonomiska 
resurser. Till det kan läggas behovet av att ha reserver för risken att man får lägre efterfrågan, 
vakanser eller andra kostnadsfördyringar samt ägarens finansiella mål om minst 10% soliditet 
år 2020. 

En förutsättning för att, under överskådlig tid, kunna fatta beslut om nyproduktion är att 
bolaget kan avyttra ett antal av bolagets befintliga fastigheter. Därigenom förbättras bolagets 
möjligheter till att egenfinansiera nyproduktion och fortsatt underhåll med acceptabel 
soliditet. I rådande ränteläge finns ett intresse för hyresbostäder och fastighetsförvaltning och 
bolaget har uppvaktats av intressenter som uppmärksammat Sala som en av Västmanlands två 
(Sala och Västerås) tillväxtnoder. Avyttring och nyproduktion ökar sammantaget antalet 
bostäder i Sala samtidigt som fler hyresvärdar medför ökad koukurrens och skärper kraven på 
oss och andra aktörer. Av funktionella och kostnadseffektiva skäl sker ofta överlåtelser av 
flerfamiljsfastigheter i bolagsform. 

Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

Besöksadress 

Bnmnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224-858 00 0224-159 95 



Datum 2015-05-21 Styrelsesammanträde 2015-05-21§56 Bilaga 6 

I enlighet med styrelsens avsikter enligt ovan och med hänvisning till bolagsordning och 
ägardirektiv föreslår bolaget Kommunfullmäktige besluta medge Salabostäder AB att under 
perioden fram till 2017-06-30: 

• avyttra fastigheter med ett enskilt värde större än 10 Mkr, med ett sammanlagt antal 
lägenheter om maximalt 450 stycken. 

• som förberedelse och fullgörande av avyttring, bilda, förvärva och avyttra dotterbolag. 

• nyproducera hyreslägenheter för belopp upp till 100 Mkr. 

Styrelsen Salabostäder AB 

Org.ill" Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

Besöksadress 

Brunnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224-858 00 0224-159 95 
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Sammanträdesdatum 

2015-06-04 
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Dnr 2015/421 - 3 
Justering av nämndernas ramar för 2015 
Beredning 
Bilaga KS 2015/114/1, skrivelse från ekonomikontoret 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-26, § 139 

Ekonomichef Mårten Dignell och controller Inger Lindström deltar vid ärendets 
behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att justera anslagen för innevarande år enligt följande 
kommunstyrelsen - 3.657 tkr 
kultur- och fritidsnämnd + 500 tkr 
Totalt justerad ram - 3.157 tkr 
dels beslutar för egen del 
att justera anslagen inom kommunstyrelsens kontor enligt följande: 
kommunchef + 700 tkr 
medborgarkontoret - 1.145 tkr 
tekniska kontoret - 22 tkr 
samhällsbyggnadskontoret + 46 7 tkr 
Summa Otkr 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att justera anslagen för innevarande år enligt följande 

kommunstyrelsen 
kultur- och fritidsnämnd 

Totalt justerad ram 

dels beslutar för egen del 

- 3.657 tkr 
+ 500 tkr 

- 3.157 tkr 

att justera anslagen inom kommunstyrelsens kontor enligt följande: 

kommunchef 
medborgarkontoret 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 

Summa 

Utdrag 

ekonomikontoret 
kommunfullmäktige 

+ 700tkr 
-1.145 tkr 

- 22 tkr 
+ 467 tkr 

Otkr 

' Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 2015/114/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Justering av nämndernas ramar för 2015 

lnk. ; 

De beslutade ramarna för 2015 behöver justeras av fler olika anledningar, dels har för 
hög lönekompensation lagts ut i ram för tekniska kontoret, dels har övergången till 
komponentavskrivning from 2015 inneburit att lägre kapitaltjänstkostnader för 
gatuprogrammet kommer att debiteras än budgetera. För övrigt finns behov av 
omfördelningar inom ram mellan kontoren under Kommunstyrelsen samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

OMFÖRDELNINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 

Medborgarkontoret 

Tekniska kontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Summa 

+ 700 tkr 

-l 145tkr 

- 22 tkr 

+ 467 tkr 

Otkr 

OMFÖRDELNINGAR MELLAN NÄMNDER 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen, Tekniskt kontor 

Summa 

JUSTERING AV RAMAR 

Tekniska kontoret 
Lönekompensation 

Kapitaltjänstkostnader 

Totalt justerad ram 

+ 500 tkr 

- 500 tkr 

Otkr 

- 940 tkr 

-2217tkr 

-3157tkr 

l {2) 
2015--05-18 

2 0 
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~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomikontoret 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen för egen del beslutar 

Att justera anslagen inom kommunstyrelsens kontor enligt följande: 

- Kommunchef 

-Medborgarkontoret 

-Tekniska kontoret 

-Samhällsbyggnadskontoret 

Summa 

+ 700 tkr 

-1145tkr 

-22 tkr 

+467 tkr 

Otkr 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att fullmäktige beslutar: 

Att justera anslagen för innevarande år enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnd 

Totalt justerad ram 

-3 657 tkr 

+500 tkr 

-3157tkr 

2 (2) 
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§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

Nödvattenpolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

15 (27) 

"'-:'~ 51 2C15 

Dnr 2015/395 - 5 

Nödvattenpolicyn hanterar nödvatten för abonnenter anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet. I händelse av nödvattenförsörjning prioriteras verksamheter där 
dricksvatten är nödvändigt för överlevnad, främst äldreboenden. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/103/1, policy 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 126 

Enhetschef Lisa Granström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Nödvattenpolicy för Sala kommun, reviderad Bilaga KS 2015/103/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Nödvattenpolicy för Sala kommun, reviderad Bilaga KS 2015/103/1. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

~ 

v{M) 



Reviderad Bilaga KS 2015/103/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

1 (4) 
2015-05-27 

ANNELIE PAHV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 7 
' Diarie ·,"> /'.<"'?",) JAktbilagas,t 

Dpb: 

Nödvattenpolicy 

1. SAMMANFATTNING 
Denna policy hanterar nödvatten för abonnenter anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet. 
I händelse av nödvattenförsörjning prioriteras verksamheter där dricksvatten är 
nödvändigt för överlevnad. I Sala kommun prioriteras äldreboenden, förskolor, 
fritids, kriminalvård och sjukhus. Prioriteringsordning och övrig prioritering 
framgår av handlingsplanen som till skillnad från denna politiskt antagna policy är 
ett praktiskt arbetsdokument. Verksamheter som är beroende av dricksvatten för 
sin produktion prioriteras ej. 

Vid totalt avbrott i dricksvattenleveransen eller då vattnet är förorenat på sådant 
sätt att det ej blir drickbart efter kokning ska skolor stänga. Förskolor och fritids ska 
ha öppet. 

Z. INLEDNING 
2013 försörjdes 13 476 personer av dricksvatten från Knipkällans vattenverk. Det 
producerade dygnsmedelvärdet var 4025 m3• Vattnet distribueras till Sala tätort, 
samt Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm. Ett större haveri på 
huvudvattenledningen, kontaminering av vattentäkterna, större strömavbrott eller 
förstört vattenverk skulle innebära mycket stora konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverkets försörjningsmål för överlevnad 
innebär att VA-verksamheten i Sala behöver leverera ca 70 m3 dricksvatten via 
nödvattentankar inom ett dygn, om leveransen från Knipkällan avbryts. Vid en 
nödvattensituation i hela Sala tätort har inte kommunen tillräckliga resurser, varken 
vad gäller material, personal eller tankbilar, för att kunna hantera situationen utan 
hjälp av andra. 

Enligt "lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska kommunen vara 
förberedd på extraordinära händelser som påverkar verksamheten. 
Ansvarsprincipen är grundläggande för svensk beredskap och där står att den som 
normalt är ansvarig för en samhällsfunktion har motsvarande ansvar under en kris. 
Detta innebär att Sala kommun alltid är ansvarig för att förse de anslutna 
medborgarna med dricksvatten för överlevnadsbehov. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

3.SYFTE 
Syftet med denna nödvattenpolicy är att säkerställa en fungerande 
dricksvattenleverans i Sala kommun enligt de överlevnads behov som 
Livsmedelsverket fastställt, i det fall den ordinarie dricksvattenförsörjningen slås ut. 
Detta dokument behandlar scenariot då inget vatten finns i det kommunala 
vattenledningsnätet i hela Sala kommun. Övriga scenarier och de prioriteringar som 
gäller då beskrivs i handlingsplanen. Policyn är ett politiskt antaget dokument som 
skall fastställa vilka verksamheter som prioriteras i händelse av 
nödvattenförsörjning. Handlingsplanen bygger på policyn men saknar politiskt 
beslut och är en praktisk plan att arbeta efter i en nödvatten-situation. 

3.1 Definitioner 
Enligt Livsmedelsverket definieras ett nödvatten som "dricksvatten som 
tillhandahålls utan att nyttja den ordinarie distributionsanläggningen, till exempel 
via nödvattentankar eller tankbilar". 
Ett reservvatten däremot distribueras via det ordinarie ledningsnätet men har sitt 
ursprung i en alternativ källa eller alternativ huvudledning. 

4. OMFATTNING 
Att förse hela Sala kommun med nödvatten kräver ett enormt logistiskt arbete och 
att utrustning lånas från närliggande kommuner samt VAKA. VAKA bildades år 2004 
av Livsmedelsverket och består av experter inom dricksvattenproduktion, 
miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst. Syftet med VAKA är att ge 
rådgivning och expertstöd under svåra förhållanden. Från något av VAKAs 
nödvattenlager kan även nödvattenutrustning lånas. 

Det är viktigt att inse att nödvattenförsörjning är ett mycket tids- och 
personalkrävande arbete som kräver gedigen förberedelse. Att placera ut 
nödvattentankar med cirka 500 meters avstånd betyder att många personer 
behöver arbeta i skift med exempelvis utkörning, påfyllning och bevakning av 
tankarna. Utöver Tekniska kontoret så påverkas särskilt Vård och omsorg då de 
behöver bistå de som inte själva kan hämta vatten. Vattenberoende verksamheter 
och företag kan bli tvungna att stänga ned sin verksamhet under denna tid. Hela Sala 
kommun skulle påverkas kraftigt av en nödvattensituation. 

2 (4) 
2015-05-27 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

5.ANSVAR 
Fastighetsägarens ansvar: 

• Reducera sin vattenförbrukning vid begränsad vattentillgång enligt VA· 
huvudmannens anvisningar 

VA-huvudmannens ansvar: 

• Vid nödvattenförsörjning tillhandahålla dricksvatten för överlevnadsbehov 
genom att placera ut dricksvattentankar på förutbestämda platser i 
kommunen. Målet är att ingen abonnent ska ha längre än 500 meter till 
dricksvattentank. 

• Tillhandahålla ett säkert dricksvatten som uppfyller myndigheternas krav, 
detta gäller även för nödvatten 

VA-huvudmannen ansvarar EJ för: 

• Leverans av ett visst vattentryck eller viss vattenmängd 

• Tillhandahållande av vatten för sanitet och hygien samt tillfälliga 
toalettlösningar 

• Vatten för spolning av toaletter 

• Utdelning av kärl att hämta vatten i 

• Utdelning av nödvatten till de som inte själva kan ta sig till hämtplatser 

6. MÅL FÖR NÖDVATTENFÖRSÖRJNING 
3-5 liter dricksvatten per person och dag antas täcka överlevnadsbehovet för vuxna 
människor i de flesta situationer. Efter tre dygn ökar behovet då även vatten för 
personlig hygien krävs. 

Sala kommuns mål för nödvattenförsörjning är upprättade enligt Livsmedelsverkets 
råd om vattenbehov för överlevnad, se tabell nedan: 

Tabell 1: llvsmedelsverkets råd om vattenbehov för överlevnad (www.slv.se) 

Tidsram Mängd dricksvatten till Mängd dricksvatten 
hushåll, förskolor, fritids och till äldreboenden och 
kriminalvård sjukhus 

Inom ett dygn 5 ljp, d 15 ljsäng, d 

Inom högst 3 dygn 15 ljp, d 50 I/säng, d 

Inom några månader 50 - 100 ljp, d 150 I/säng, d 

Dricksvatten levereras via tankar placerade på förutbestämda platser i kommunen. 
Enligt Livsmedelsverket bör nödvattentankar placeras så att samtliga boende i 
tätbebyggt område har maximalt 500 meter till närmsta hämtningsplats. 
Nödvattentankarna bör om möjligt placeras på platser som, förutom de inbördes 
avstånden, är lättillgängliga både för lastbilar som fyller på tankarna samt 

3 (4) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

medborgare som kommer med bil. Att platsen är tillgänglig kan vara viktigare än att 
avståndet understiger 500 meter. 

I Sala innebär dessa riktlinjer att nödvattentankar för allmänheten placeras ut på ca 
35 platser (karta finns i handlingsplanen). 

7. PRIORITERADE ABONNENTER 
N ödvattenförsörjning tar endast hänsyn till prioriterad dricksvattendistribution. I 
Sala kommun prioriteras verksamheter där vatten är nödvändigt för överlevnad. 

Enligt Livsmedelsverket kännetecknas abonnenter med särskilda behov av att 
störningar i vattenleverans och vattenkvalitet ger allvarligare konsekvenser än för 
andra abonnenter, exempelvis kan dricksvattenbrist vara direkt livshotande. I Sala 
kommun prioriteras äldreboenden, förskolor, fritids, kriminalvård och sjukhus. 
Dricksvatten via nödvattentankar levereras enligt prioriteringslista som finns i 
handlingsplanen. 

Verksamheter som är beroende av dricksvatten för sin produktion prioriteras ej. 
VA-huvudmannen ska ej anses ekonomiskt ansvarig för eventuell förlorad inkomst 
orsakad av produktionsbortfall under tiden då vattenleveransen är avstängd eller 
minskad. VA-huvudmannen ska proaktivt informera berörda verksamheter om hur 
en nödvattensituation skulle påverka deras vattentillgång så att de själva sedan kan 
genomföra lämpliga åtgärder inför en eventuell nödvattensituation. 

Vid totalt avbrott i dricksvattenleveranser ska förskolor och fritids hålla öppet och 
bedriva sin verksamhet. Skolor ska stänga sin verksamhet vid totalt avbrott i 
dricksvattenleveransen samt när vattnet är förorenat på sådant sätt att det ej blir 
drickbart efter kokning. 

8. SEKRETESS 
Hela handlingsplanen skall sekretessbeläggas enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 2009:400 18 kap 13§. 

4 (4) 
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Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

/,,\ LLI\:8 
52 2015 

Dnr 2015/270 - 7 
Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 
Förslag till ändrade badavgifter vid Lärkans simhall. Ärendet har 2015-04-16, § 60, 
av kommunstyrelsen återremitterats till kultur och fritid för framtagande av ett 
förslag till familjekort vid simhallen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/106/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/106/2, resultatrapport ENVIX 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 60 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-05-28, § 61 

Roger Nilsson, chef för kultur och fritid, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
il11, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/62/3, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 
att entreavgifterna börjar gälla 2015-09-01, 
att utöka med 10-kort/barn il 270 kronor, samt 
att utöka med grupprabatt (vid 2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn 
så går ett barn in gratis). 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
iill, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/62/3, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 
att entreavgifterna börjar gälla 2015-09-01, 
att utöka med 10-kort/barn il 270 kronor, samt 
att utöka med grupprabatt (vid 2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn 
så går ett barn in gratis), 
samt att 10-kort ska även gälla pensionärer. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Carola Gunnarssons förslag mot Ulrika Spårebos förslag och 
finner Carola Gunnarssons förslag bifallet 

Votering 
Votering begärs. Den som stöder Carola Gunnarssons förslag röstar ja. Den som 
stöder Ulrika Spårebos förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola 
Gunnarsson [CJ, Christer Eriksson [CJ, Gustaf Eriksson [CJ, Peter Malin [MJ, Mathias 
Goldkuhl [MJ, Hanna Westman [SBÄJ, Magnus Edman [SD]) och 6 nej-röster (Ulrika 
Spårebo [SJ, Per-Olov Rapp [SJ, Camilla Runerås [SJ, Anders Dahlström [SJ, Ingela 
Kilholm Lindström [MPJ, Johanna Ritvadotter [V]). 

I Utdragsbestyrkande 

I 



Forts§ 120 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!tt i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/62/3, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 

att entreavgifterna börjar gälla 2015-09-01, 

att utöka med 10-kort/barn a 270 kronor, samt 

att utöka med grupprabatt (vid 2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn 
så går ett barn in gratis). 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

r,;;t;v"f °' i 
I~ I V. 

I Utdragsbes~ande 

.J/n 

19 (27) 



bilaga KS 2015/62/.2 

R SALA si .LlfK MMUN. ~ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2 8 
AKtbHaga . 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

3(4) 

i flcf 

§ KFN 61 

} 1 '!,;; 
f A 1 V b 

Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 

Dnr 2015/'?7,(J' 

1
. .~ o 

r ,ro'' t,J 

~ 

Justerandes s!gn 

Förslag till ändrade badavgifter vid Lärkans simhall 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/29, komplettering av pris 

Roger Nilsson, kultur· och fritidschef föredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 
att revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, enligt bilaga 2015/16, samt 
att entreavgifterna börjar gälla 1 september 2015, samt 
filtutöka med 10-kort/barn a 270 kr, samt 
att utöka med grupprabatt (2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn så 
går ett barn in gratis), samt 
att ärendet omedelbart justeras 

Kristina Nyberg (S) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utöka med ett 10-kort/pensionärer a 270 kr 

Michael PB Johansson (M) yrkar avslag på Kicki Nybergs (S) yrkande 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Michael PB Johansson (S) yrkande 

Hans Berg (S) yrkar bifall till Kicki Nybergs (S) yrkande 

Proposltionsordning 

Ordföranden ställer Kristina Nybergs (S) tilläggsyrkande mot Michael PB Johanssons 
(M) avslagsyrkande och finner att Michael PB Johanssons (M) vinner. 

Reservation 

S·gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 

filt revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, enligt bilaga 2015/16, samt 

att entreavgifterna börjar gälla 1 september 2015, samt 

filt utöka med 10-kort/barn a 270 kr, samt 

att utöka med grupprabatt (2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn så 
går ett barn in gratis), 

utd ragsbestyrkande 



RsALA 
~KOMMUN 

Justerandes slgn 

forts§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Samrnanträdesdatum 

2015-05-28 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

GJ\ )I ( 
(quv 

Utdragsbestyrkande 

4(4) 
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nilaga KS 

Pl1'SALA 

15/62/3 

1 (1) 
2015~05-07 

~KOMMUN 
INFORMATION 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

INFORMATION 

Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05· 2 8 
Dlarienr . 'Aktbilaga 

1 0 11 J ,,<, f-'11 ::; 
•"V O ! .· • ',,/ CJ 

Kommunstyrelsen beslutade den 2015-04-16 § 60, att återremittera ärendet för 
utredning om framtagandet av ett familjekort vid Lärkans simhall. 

Det förekommer idag många olika priser och rabatter beroende på bl.a. ålder. Vi ville 
förenkla och genomföra önskemål från våra kunder med att ändra vår pris bild. Sala 
kommun subventionerar idag redan varje besök med ca 37kr. 

Omvärdsanalys 

Heby har inga familj- eller grupprabatter. 

Uppsala och Västerås har någon typ av "familj" rabatt. 

Exempelvis: 

Uppsala: Familjepris minigrupp-2 vuxna och 2 barn (utan att det finns något egentlig 
kontroll på relationerna) Rabatten är 25kr. 

Västerås: Familjebiljett, 2 vuxna och upp till 4 barn/ungdom. Rabatten är mellan 20-
80kr beroende på antal barn. 

Förslag 

Om man önskar införa någon typ av grupprabatt i Sala kommun är följande något att 
fundera över 

Grupprabatt - 2 betalande vuxna och minst 2 betalande barn så går ett barn in gratis. 
(Värde 30 kronor) 

Kultur och fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sa!a 
Växel; 0224·74 70 00 
Fax: 0224--188 50 
kommun.lnfo@sa!a.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224·74 78 21 



KOMMUNSTYRELSEFÖRVAL TNINGEN 

ÄNDRINGAR AV ENTRE PRISERNA VID LÄRKANS FAMIUEBAD 
Förslag till nya priser och pris bilder vid Lärkans familjebad, Sala Kommun för 
beslut gällande från den 1 september 2015. 
Vi vill förenkla och genomföra önskemål från våra kunder med att ändra våra 
pris bilder. 
Då 10-korten inte är personliga så kan vi enbart ha ett pris på dessa. 
Terminskorten och säsongskorten är personliga. 

Enkel Entre biljett till badet: 
Vuxen SO kr (40kr) 
Barn/ungdom 4-17år I 30kr (20kr) 
Pensionär 30kr (25kr) 
Barn 0-3år Gratis 

10-kort: 
Vuxen 450kr (325kr) 

"Nytt" 
Terminskort: 
Vuxen 850kr (650kr) 
Barn/Ungdom 4-17år/ 
pensionär SOOkr (300kr) 

"Nytt" 
Säsongskort: (gäller för hela säsongens öppettider i simhallen v.34-25) 
Vuxen 1500kr 
Barn/Ungdom 4-17år/ 
pensionär 

Med vänlig hälsning 
Elinor Lingblom 
Arbetsledare/Badmästare 

SALA KOMMUN 
Kultur· och fritldsförva1tnlngen 
Box 304 
733 25 Sala 

900kr 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224· 740000 
Fax: 0224-175 90 
ku lturfritid@sala.se 
www.sala.se 

1 (1) 

BILAGA 1 

Elinor Ungblom 
Arbets ledare/Badmästare 

e!lnor.Ungblom@sa!a.se 
Direkt: 0224· 7478 36 



§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

20 (27) 

Dnr2014/716 -/tj 

Markanvisningsavtal/köpekontrakt mellan Sala kommun och 
Bovieran AB; fastigheten Kristina 4:271 

INLEDNING 
Beredning 
Bilaga KS 2015/119 /1, markanvisningsavtal 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att teckna markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Bovieran AB, avseende 
fastigheten Kristina 4:271, 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare 
med köpekontrakt och överlåta fastigheten i enlighet med markanvisningsavtal, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson att underteckna 
köpehandlingarna. 

Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons förslag. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att teckna markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Bovieran AB, avseende 
fastigheten Kristina 4:271, 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare 
med köpekontrakt och överlåta fastigheten i enlighet med markanvisningsavtal, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson att underteckna 
köpe handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
,J 

J!lvv 



rlilaga KS 2015/110/l 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

SALA KOMMUN. 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 7 
Diarie~ \Aktbilaga /R 

Mellan ägaren av Kristina 4:271, Sala kommun, org.nr 212000-2098, 
Box 304, 733 25 SALA, nedan kallad kommunen och Bovieran AB, 
556683-9584, Sofierogatan 3A, 2tr, 412 51 Göteborg, nedan kallad exploa
tören har träffats följande 

Markanvisningsavtal 

§ l Anvisning 

Fastigheten Kristina 4:271 nedan kallad området, reserveras till exploatören 
från påskrivet avtal fram t.o.m. 2015-11-30. 
Området närmast Långgatan kommer att utredas ytterligare och kommer 
eventuellt inte att ingå vid ett förvärv, se karta område 3. 
Pågående idetävling för Östra kvarteren innefattar anpassning mellan 
Bovieran och nya tillkommande kvarter. Det kan innebära alternativa lös
ningar för Bovierans parkering och kan påverka området för överlåtelse, se 
karta område 2. 

§ 2 Förvärv 

Exploatören äger rätt att förvärva området under avtalstiden för ett pris av 
FEMMILJONERSEXHUNDRANITTONTUSEN(S 619 000) 
KRONOR under förutsättning att bygglov och startbesked erhållits för 
byggande av flerbostadshus samt att bindande avrop har skett hos Skanska 
för byggande av flerbostadshus i enlighet med exploatörens koncept kallat 
Bo vi eran. 

§ 3 Reservation 

Om slutlig överenskommelse inte träffas mellan parterna under reservations
tiden förfaller reservationen till exploatören. 



§ 4 Tillträde 

Tillträde till området skall ske när detta avtal är undertecknat av båda parter. 

§ 5 Genomförandeansvar 

Exploatören äger rätt att under avtalstiden marknadsföra, projektera byg
gande och bilda BRF på området. 

Under reservationstiden äger exploatören inte rätt att använda området för 
upplag eller annat ändamål. 

Under reservationstiden äger exploatören rätt att sätta upp informationsskyl
tar. Samråd med kommunen skall hållas beträffande placering, utformning 
och antal skyltar. 

Exploatören förbinder sig att ansluta till det kommunala vatten- och av
loppssystemet i anslutningspunkt som anges på nybyggnadskarta. 

Exploatören svarar för eventuella kompletterande geotekniska utredningar 
samt övriga undersökningar som kan krävas i samband med byggnation. Se 
plan- och genomförandebeskrivningen. 

§ 6 Plan- och Bygglovavgift 

För området gäller detaljplan 4034, Del av Silvervallen, Del av Kristina 4: 11 
(Östra kvarteren) upprättad av Sala kommun. Detaljplanen vann laga kraft 
2012-07-20. Planavgift tas ut av exploatören i samband med bygglovavgift. 

§ 7 Marksanering 

PM Miljöteknisk markundersökning från Bjerking AB, 2010-02-11, har 
överlämnats till exploatören. 

Kommunen kommer att efter dialog med exploatören bekosta 
markuppfyllnad med 500 mm massor som erfordras som saneringsåtgärd 
och i enlighet med beslut från miljöenheten den 26 mars 2015, 
Dnr 2015- 000438. 



§ 8 Oförutsedda markföroreningar 

Sala kommun bekostar eventuella oförutsedda markföroreningar upp till 
en miljon. Vid större kostnader har båda parter rätt att utträda ur detta avtal 
utan krav på motparten. 

§ 9 Geoteknik och geohydrologi 

Rapport geoteknik och Översiktligt PM Geoteknik från Bjerking AB, 
20 I 0- 02-11, har överlämnats till exploatören. 

§ 10 Trafikbuller 

Exploatören bekostar kompletterande bullerutredningar om detta krävs för 
bygglov- eller startbesked. Exploatören ska redovisa och bekosta åtgärder 
för att uppfylla Boverkets byggregler för buller inom- och utomhus vid 
bostäder. 

§ 11 Ledningar nnder mark 

Kommunen bekostar flytt av ledningar som är i drift inom detaljplane
områdets kvartersmark. 

§ 12 Anläggningsarbeten med mera 

Exploatören ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla an
läggningar inom kvartersmark. 

§ 13 Dagvatten 

I ansökan om bygglov ska redovisas hur dagvatten ska hanteras inom den 
egna fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Utredning av dagvatten
hanteringen i bygglovprocessen ska utföras i samråd med Sala kommun, 
Tekniska kontoret och Planering och utveckling. Dagvattenlösningen för 
Kristina 4:271 ska i sin helhet bekostas av exploatören. 



§ 14 Förlängning 

Under § I angiven reservationstid kan efter prövning i Kommunfullmäktige 
eventuellt förlängas om exploatören senast en månad före reservationstidens 
utgång skriftligen ansöker om detta till Sala kommun och kan visa att bygg
nation är nära förestående 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Sala den ..... ./ ...... 2015 Sala den ..... ./ ...... 2015 

För Sala Kommun För Bovieran AB 
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§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

21 (27) 

, t L .L 

1 
Dnr 201j/1105 - f 

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta 
LED lampor 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 31 oktober 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunen byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED 
belysning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/107 /1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/107 /2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/107 /3, yttrande från Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2015/107 /4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 130 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhusbruk som finns idag vad gäller placering, effekt
storlek, typ etcetera, i samband med att en underhållsplan för kommunens verksam
hetslokaler upprättas, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhusbruk som finns idag vad gäller placering, effekt
storlek, typ etcetera, i samband med att en underhållsplan för kommunens verksam
hetslokaler upprättas, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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riilaga 

I SALA 
KOMMUN 

KS 2015/107/1 
1 {2) 

2015-05-11 
DIARIENR: 2014/1105 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta 
LED lampor 
Erik Åberg (MP) inkom den 31 oktober 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunen byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED 
belysning. 

Motionären skriver att det avtal som Sala kommun tecknat med Sala Heby Energi 
om att 5000 gamla armaturer i gatubelysningen kommer att bytas ut mot LED· 
armaturer innebär att elförbrukningen minskar med 80%, att kvaliten på belys· 
ningen blir bättre, samt att energi kommer att sparas. Dessutom innehåller lampor
na inte kvicksilver och beräknas hålla i 20 år. Åtgärderna är viktiga för miljön, men 
innebär även minskade kostnader för energiförbrukningen. Motionären tycker att 
nästa steg är att även byta ut belysningen till LED belysning i kommunens alla loka
ler. 

Motionen har remitterats till tekniska kontoret och Sala Heby Energi AB. 

Tekniska kontoret skriver i sitt yttrande att vid nybyggnation och större 
ombyggnationer är LED belysning det naturliga valet när det gäller armaturer i 
kommunens verksamhetslokaler. 1 våra övriga lokaler är det stor spridning av olika 
typer och ålder på armaturerna. Därför är det nödvändigt att göra en kartläggning 
av belysningen i dag; hur den är placerad, effektstorlek, typ med mera. Det är också 
mycket viktigt att en plan görs över hur eventuella byten kan ske, då det råder full 
verksamhet i lokalerna större delen av året. 

Efter genomförd kartläggning kan vi få en överblick av vilka kostnader som det kan 
bli och vilken prioritering vi måste göra i bytet av armaturerna. 

Sala Heby Energi AB beskriver i sitt svar att man nu håller på att få en stor och bra 
erfarenhet av smart LED-belysningsteknik i och med det byte som nu sker av 
gatubelysningsanläggningen i princip i hela Sala kommun. Utbytet är mycket positivt 
och de mål i form av energibesparing som sattes upp ser ut att bli uppfyllda. 

Sala Heby Energi AB skriver vidare i sitt svar att det är klokast att börja med 
gatubelysning när övergång till LED-teknik i belysning ska ske eftersom all förlust 
från konventionell belysning, dvs värmen från belysningen inte används, då det är 
utomhus. Nästa steg i konverteringen är annan utomhusbelysning som inte är 
gatubelysning. Därefter bör inomhusbelysningen bytas ut. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola. gu nna rsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



I SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Sala Heby Energi AB understryker att för att de två sista stegen ska bli så bra som 
möjligt måste en kartläggning av vilken belysning för utomhus- respektive inomhus
bruk som finns idag vad gäller placering, effektstorlek, typ etc göras. Det är en klok 
åtgärd att byta till LED-belysning, men efter kartläggning och systematisering. 

Jag delar uppfattningen att det är en klok åtgärd att byta till LED-belysning, men 
delar också uppfattningen att det bör göras en kartläggning och systematisering. Jag 
anser därför att i samband med att en underhållsplan upprättas för kommunens 
verksamhetslokaler även bör göras en kartläggning av belysningen inomhus och 
utomhus. 

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

att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhus-bruk som finns idag vad gäller placering, 
effektstorlek, typ etc i samband med att en underhållsplan för kommunens 
verksamhetslokaler upprättas samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 

2015-05-11 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Åsa Eriksson 

Svar på motion "Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED 
lampor". 

111) 
2015-04-10 

Vid nybyggnation och större ombyggnationer är LED belysning det naturliga valet 
när det gäller armaturer i kommunens verksamhetslokaler. I våra övriga lokaler är 
det stor spridning av olika typer och ålder på armaturerna. Därför är det nödvändigt 
att göra en kartläggning av belysningen i dag, hur den är placerad, effektstorlek, typ 

etc. 

Det är också mycket viktigt att det görs en plan över hur ev byten kan ske, då det 
råder full verksamhet i lokalerna större delen av året. 

Efter att en kartläggning har genomförts kan vi få en överblick av vilka kostnader 
som det kan bli och vilken prioritering vi måste göra i bytet av armaturerna. 
lnvesteringsbehovet kan sedan finnas med i Lokalförvaltarnas strategiska plan. 

Lokalförvaltarna 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 79 10 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www,sala.se 

Åsa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

Lokalförvaltarna 
asa.eriksson@sala.se 
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Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Lena Sundberg 
den 10 april 2015 13:36 
Marie Öhlund 
SV. Bilaga till motionen .. 

j O 

Hej Marie 
fl-f / {ID :S' 

AktlJ!iaga -, 

Här kommer Kenneths svar: ~., 

Svar på motion "Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor" 

Sala-Heby Energi Elnät AB, SHE håller på att få en stor och bra erfarenhet av smart LED-belysningsteknik i och med 
det byte som nu sker av gatubelysningsanläggningen i princip av hela Sala Kommun. Utbytet är mycket positivt och 
de mål i form av energibesparing som sattes upp ser ut att bli uppfyllda. 

När övergången till LED-teknik i belysning skall ske är det förstås klokast att börja med gatubelysning, eftersom all 
förlust ifrån konventionell belysning dvs värmen från belysningen inte används, då det är utomhus. Vidare är 
brinntiden för gatubelysningen relativt lång per år. 

Nästa steg i konverteringen är annan utomhusbelysning som inte är som gatubelysning. Därefter bör 
inomhusbelysningen bytas ut. 

För att de två sista stegen ovan skall bli så bra som möjligt föreslås följande: 
1. En kartläggning av vad det finns för belysning utomhus idag. Placering, effektstorlek, typ etc. 
2. En kartläggning av vad det finns för belysning inomhus idag. Placering, effektstorlek, typ etc. 

Jag tror att en hel del arbete bör läggas på kartläggningsdelen för den ger sedan en naturlig prioritering både 
ekonomiskt och miljömässigt av hur utbytet bör ske. Då gärna med leverantörskontakter med ett 
finansieringsupplägg, så att totala kostnaden efter utbytet blir lägre redan från början jämfört med nuvarande 
kostnad. 

Således en klok åtgärd att byta till LED-belysning, men efter kartläggning och systematisering. 

Med vänlig hälsning 
Sala-Heby Energi AB 

Kenneth Mårtensson 

1 
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Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor 

Nyligen har Sala Heby Energi tillsammans med Sala kommun tecknat ett avtal som innebär 
att 5000 gamla armaturer i gatubelysningen kommer att bytas ut mot nya intelligenta LED
armaturer. Resultatet av detta blir att elförbrukningen minskar med 80%, kvaliten på 
belysningen blir bättre samt att vi sparar energi och därmed även en väldigt viktig åtgärd för 
miljön. Att lamporna beräknas hålla i 20 år och dessutom inte innehåller kvicksilver är också 
bra miljöåtgärder. Otroligt bra att detta samtidigt sparar 1,3 miljoner kr/år i minskade 
kostnader för energiförbrukning. 

Nu är det dags att sätta igång steg två i detta projekt och det är naturligtvis att byta ut 
belysningen i kommunens alla lokaler till LED belysning. Detta skulle självklart vara bra på 
samma sätt som utomhusbelysningen alltså för miljö, ekonomi och elförbrukning. Dessutom 
ett väldigt viktigt steg i Sala kommuns utveckling mot ett hållbart samhälle. 

Om man lyckas förhandla fram ett liknande avtal som det med gatubelysningen så kostar det 
ingenting för kommunen utan man sparar pengar. Tar man hjälp av Sala Heby Energis 
erfarenheter och kontakter från upphandlingen av gatubelysningen så bör det kunna gå 
snabbt och smidigt. I motionen föreslår jag bara LED-lampor, men naturligtvis är det nog en 
fördel om en stor del av det blir så kallade intelligent LED-belysning där varje lampa kan 
övervakas och regleras individuellt. 

Jag yrkar att Sala kommun byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED
belysning 

/'\ l ( ' ' ,~o;!:!?v: 
Miljöpartiet de gröna ' 
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Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: UlrikaSpårebo 

Förenkla - helt enkelt 

DiarJenr 
:«wf 

Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina foretagskontakter. 
En utbildning som SKL (Sveriges kommuner och landsting) anordnar. Sedan starten 2010 så har 103 
kommuner deltagit. Utbildningen riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i 
sitt arbete. 
Med sjunkande placering på svensknäringslivs rankinglista så måste kommunen tillsammans med 
näringslivet börja jobba för en bättre placering, attityder och bemötand, tydligt ledarskap, ökad 
forståelse for företagens behov och utmaningar, effektiv förvaltning och service i 
myndighetsutövningen, näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och näringsliv, samt 
föra en dialog med företagen. 

Vi socialdemokrater har tidigare motionerat om att utreda förutsättningarna till ett kommunalt 
näringslivsbolag och i väntan på svar så kan vi inte sitta med armarna i kors, utan andra saker behöver 
göras för att hjälpa till för att Sala kommun ska vara en attraktiv kommun för så väl företagare och 
medborgare. 

Genom att delta i Förenkla - helt enkelt så tas ytterligare ett steg i kommunens utvecklingsarbete av 
det lokala företagsklimatet. 

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att: kommunstyrelsen far i uppdrag att ansöka om deltagande i Förenkla - helt enkelt. 

Sala 2015-05-15 

Aktbilaga 
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Dlarlenr /~ Aktbilaga 
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Till Sala kommunfullmäktige Feministiskt initiativ 

Transinkluderande ansökningar, 
blanketter och enkäter 
Långt ifrån alla människor identifierar sig som antingen man eller kvinna. Forskning visar att 
1-2 0/o av befolkningen är transpersoner. Till begreppet transpersoner räknas till exempel 
personer som identifierar sig med ett annat kön än det de tillskrevs vid födseln, personer som 
inte identifierar sig med något kön, personer som identifierar sig med olika kön genom livet 
och många andra könsidentiteter. 

Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. Ohälsotalen inom 
gruppen är mycket stora och de bemöts ofta med okunskap. 

Diskrimineringslagen ISFS 2008:5671 klargör i 1 kap 1 § avsikten att skydda personer med 
"könsöverskridande identitet eller uttryck" från diskriminering. 

Feministiskt initiativ anser att varje människa har rätt till sin könsidentitet och att ingen ska 
behöva känna sig tvingad att identifiera sig som antingen man eller kvinna. 

Ett steg mot ett samhälle som är mer inkluderande för transpersoner, är att bygga 
samhällsstrukturer som möjliggör andra val än enbart "man" eller "kvinna". Ett sådant litet steg 
är att lägga till alternativet "annat" i kommunens ansökningar, blanketter och enkäter. 

Genom denna reform erkänner kommunen dem som varken identifierar sig som män eller 
kvinnor och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om transpersoner, vilket nästan helt 
saknas i dag. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
o att Sala kommun inför "annat'' som alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de 

handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer. 
o att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den informationen inte är 

nödvändig. 

Sala, den 11 maj 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 1 av 1 Feministiskt initiativ 



.~" • Socialdemokraterna 
__ FRAMTIDSPARTIET I SALA 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spårebo 

Han delsutredning 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 8 
Di~rienr ,.. IAklbilaga 
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Sala har idag en god utvecklad handel både när det gäller sällanköps -och 
dagligvaruhandel, men för att kunna stå oss konkurrenskraftiga mot de större 
kringliggande städerna och deras handelsutveckling behöver vi vara väl förberedda 
att behålla den handel vi har idag samt ta oss an framtiden och dess utmaningar på 
handelsområdet. 

2006 gjordes en handels- trafik- och parkeringsutredning av Nordplan AB. 

Mycket har hänt i Sala kommun sedan den utredningen. 

Bl. a. har gallerian Sala Torg tillkommit som öppnades 2008; en utveckling har skett 
på Fridhemsområdet där ny detaljplan är framtagen och som inom kort kommer att 
behandlas i kommunfullmäktige. 

Vi socialdemokrater vill också betona att det är av största vikt att behålla den handel 
som finns, samtidigt som en utveckling bör ske av handeln och då främst i centrum. 

Men idag är det 2015 och vi Socialdemokrater tycker att det åter är dags att göra en 
ny utredning som är anpassad till dagens behov och efterfrågan för att Sala 
kommuns handlare ska stå sig konkurrenskraftiga. 

Jag föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

att: kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en ny handelsutredning som ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast våren 2016. 

Sala 2015-05-28 

1 ' . r:·-----.. 
U-k~o-'S)~ 

Ulrika Spårebo (S) 
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Förslagets rubrik: ~A ,, , 

. ~'yc1;n~ 
Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfu llmäktige 
Box 304 
733 25Sala 

Underskrift: 

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.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



Förslaget innefattar ett iordningställande av marken i Camitzka parken för uppläggning 
av roddbåtar samt ordnande av ett antal bryggplatser för dessa. De upplagda båtarna bör 
kunna låsas fast i någon form av räcke. De båtar som får läggas upp bör vara försedda med 
märkning så att ägarna kan identifieras. Nu är det många båtvrak som behöver tas bort men då 
ägarna är okända ställer sig detta litet knepigt juridiskt sett. Bryggplatserna kan lämpligen 
hyras ut mot en mindre avgift. För isättning och upptagning av båtarna bör det ordnas en 
särskild ramp eller annan iordninggjord plats. Det bör kunna gå att komma ner med en mindre 
båtvagn. 

Motivering: Idag finns det ingen ordnad plats av detta slag, vilket har till följd att ett stort 
antal båtar nu ligger väldigt oordnat och försvårar isättning och upptagning. Stranden vid 
parken är inte heller sådan att den underlättar en isättning och upptagning av båt. 

Samråd i anledning av förslaget har skett med Åke Lanz och Christer Ekman. Telefonsamtal 
med Roger Nilsson vid kommunen åberopas också. 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

/? v . 
Underskrift : ~ Jq vJ, YJ d G c0-v-i~ :-/-(__ ··-··-77---·-···----------·--·----··----····---- ·---------------- -----------·- ··· 
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kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 
Tillämpandet av enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om
eller tillbyggnationer av fastigheter och annan offentlig infrastruktur investeras i konstnärlig 
gestaltning och utsmyckning, har fatt allt större genomslag i Sverige. Konstnärsnämndens 
rapport Ingen regel utan undantag - Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig 
miljö, 2013 1

, visar att 77 procent av landstingen och regionerna arbetar aktivt med 
enprocentsregeln. Nästan hälften av landets kommuner tillämpar enprocentregeln. Räknar 
man även med de kommuner som har enprocentsregeln som målsättning eller riktlinje uppgår 
andelen till 64 procent. Vetskapen om konstens betydelse för de gemensamma miljöerna 
sprider sig. Det är hög tid för Sal!! kommun att inspireras av de andra kommunerna. 
Kommunen bör höja de konstnärliga ambitionerna och anta regeln om att avsätta minst en 
procent för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- eller tillbyggnationer av 
fastigheter, gator, torg och annan infrastruktur inom kommunens gränser. 

Att estetiska värden och konstnärlig gestaltning vägs in i planeringen av offentliga miljöer 
skapar flera mervärden: 

• Trivseln i bostadskvarter, stadsmiljöer, vägar och parker ökar, då konsten bidrar 
med skönhet, överraskning och stimulans 
• Den offentliga konsten skapar socialt hållbara och estetiskt intressanta rum, med 
förutsättningar att locka till sig invånare, turism och näringsliv 
• Konsten sätter igång tankar, ger nya perspektiv och gör medborgarna mer kreativa 
och öppna 
• Den offentliga konsten är demokratisk; invånare, även barn med föräldrar som 
inte tar sig till konstutställningar eller har konst hemma, far på ett enkelt och självklart 
sätt tillgång till konst i sin vardag 
• Konsten profilerar och gör kommunen och bostadsområdena attraktiva samt 
stärker orternas identitet 
• Uppdragen innebär arbetstillfällen och betydelsefulla inkomstkällor för konstnärer 
och andra specialiserade yrkesgrupper 

En mängd vetenskapliga forskningsrön visar att det finns ett samband mellan konst och 
välbefinnande. På Karolinska Institutets hemsida Den kulturella hjärnan presenteras flera 
rapporter som pekar på de positiva sambanden mellan hälsa, välmående, lärande och kultur. 
Bland annat visar en studie från USA att personer sjuka i Alzheimers upplever större 
välmående efter att ha tittat på konst, deltagarna ökade också sin självkänsla. I Sverige fick 
150 studenter på Södertörns högskola skatta arbetsmiljöer med eller utan konst som de sett på 
fotografier. Miljöerna med konst på väggarna uppfattades som mer harmoniska, kreativa och 
proffsiga, sammanfattningsvis bedömdes även de utsmyckade miljöerna komma från ett mer 
framgångsrikt företag. 

Både allianspartierna och de rödgröna partierna framhåller vikten av att enprocentregeln 
tillämpas. Alliansregeringen skrev i sin budgetproposition för år 2014 att " .. . enprocentsregeln 
är en viktig utgångspunkt i gestaltandet av den offentliga miljön." Den rödgröna regeringen 
skrev i sin budgetproposition inför år 2015 att "intresset för offentlig miljö, stora 

SAi {J. KPf,11.\:}LJN' W. Vt•II~, 
Kommunstyrelsens iörvaltning 

http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id= 16314 
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ombyggnadsbehov och kultursamverkansmodellen har skapat ett nyväckt intresse för 
enprocentregeln." Myndigheten Konstnärsnämnden drar, i sin rapport, slutsatsen att "all 
offentlig verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljön". 

En procent av byggprojekten är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga värden det 
genererar under årtionden framöver för hela kommunen. Genom enprocentsregeln skapar 
kommunen en struktur som kontinuerligt uppgraderar våra offentliga rum och gör de levande 
och attraktiva. Konsten tillför en humanistisk, estetisk och existentiell dimension. Den 
påverkar sina betraktare både sinnligt, känslomässigt och intellektuellt och samhällets uppgift 
är att skapa offentliga miljöer med omtanke om hela människan. 

Sala kommun har alla förutsättningar att skapa ännu mer spännande, utmananade och 
attraktiva gemensamma miljöer. Genom enprocentsregeln och den offentliga konsten skapar 
vi långsiktigt en kommun att vara stolt över och med förutsättningar att locka till sig nya 
invånare, turism och näringsliv. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås här att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att: 

1. införa enprocentsregeln som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, till- och 
ombyggnationer samt renoveringar av fastigheter och andra offentliga miljöer och 
infrastruktur inom kommunens gränser ska investeras i konstnärlig gestaltning 

2. utarbeta riktlinjer och metoder för hur arbetet med enprocentsregeln ska gå till. Ta hjälp av 
konstnärsorganisationernas metoddokument för upphandling och 
arvodesrekommendationer. Använd konstnärernas kompetens som inspiratör till förnyelse 
av de offentliga rummen och katalysator för det offentliga samtalet, i programarbete och 
planeringsprocess för att skapa konstnärligt intressanta miljöer där verken integreras i de 
offentliga rummen samt för kompletterande verk som placeras i efterhand. 

3. avsätta motsvarande minst en procent av projekt/ byggbudgeten för konstnärlig gestaltning 
vid ny-, om och tillbyggnationer av de offentliga rummen och av lokaler som är avsedda 
för kommunal verksamhet, oavsett om det är privata fastighetsägare och byggbolag. 
Enprocentsregeln ska tillämpas även av kommunens bolag och stiftelser. För investeringar 
som understiger 20 basbelopp kan anslagen sparas och användas för behov av 
gestaltning/utsmyckning i offentliga rum som är konstnärligt eftersatta. 

4. säkerställa att enprocentsregeln, de estetiska värdena och den konstnärliga gestaltningen 
finns med i utformningen av offentliga miljöer och i hela den kommunala 
beslutsprocessen; den långsiktiga visionen, översiktsplaner, markanvändnings- och 
exploateringsavtal, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, projekteringar och bygglov 

5. i villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att avtalspartema ska bidra till den 
offentliga miljön genom att investera minst en procent av projekt/byggkostnaden i 
konstnärlig gestaltning 

6. kontinuerligt följa upp tillämpningen av enprocentsregeln och underhålla den offentliga 
konsten. 

Sala 2015-05-18 

Gunnar Forsman ordf KRO/KIF Västmanland 070-3998061 
Johnny Motton ledamot KRO/KIF Västmanland 0706-298899 
Gunnel Liljefors-Hoogers Konstnär KRO Västmanland tel. 0224-5 313 9 

~ ~ ., ~ _1 " 
,J1/I t~ _ () ~ () - (, (,, ~/I d.,y...,c.b 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2015-04-29 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

<.::7iTi'f'1T'''i''i"i: ~ P 'j ~ 1 ,_,,..,;..,-~ , , 1.,. ! d n,H 1\! 
l<ornmunstyrelsens förvaltning 

DIH'° 
1 
s-, 3 8 3 Aktbit 

·------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------· 
Namn: Nina Stridh 

Gatuadress: _Be rgsla gsga ta n 17 A ----------······-··············-··-·-···-·······················-····-···································-----

Postnummer, ort: 733 32 SALA-------·-----·--·-·············-------·······························-··-···················--·-···········-···· 

Telefon: __ 0224-17700, Mob:_070-681 00_44 ··-········-·-·····························-···············-···········-··········- ········ 

Förslagets rubrik: 
Återvinning på söndagar 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Många förvärvsarbetande hinner int e att å ka och lasta av s ina sopor på Returen under öppettiderna på 
vardagarna. 
På lördagarna är det kö, särkilt på våren, då alla rensar förråd och fixar i trädgården. På lördagarna är 
det långa köer med bilar för att lämna avfall. 
Jag föreslår att EN söndag i månaden ska Returen vara öppen. J ag har talat med flera som tycker som jag. 
Det skulle vara en bra service till oss medborgare i Sala. 
Personal som måste vara på plats kanske kan vara lediga en annan dag i veckan? 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

t. ( - '\ . j l , \ ' ,I 
, \ , . / / / I 

Uodmk,ift ... \ ~1WlJ\.. ___ J i \_i~.~--·------- -------------------------

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.svedl u nd@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Sala kommun 
Stora Torget 1 

733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEOBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 1 5 
Oiarlenr • I Aktbiiaga 

J.fa t 5) 11 11 I 

Medborgarförslag 

Datum: 8 IS - LCf) 
Namn: -····-~Jr., r, c-_. ------···--·-e./""S, ~-~Vl·-·-··---····--·····-·-·-····--

····-·;?"·--···-·-···-:1.....P~t ·--------·-·······-··-··-·-····-···········-···--······--------·-···----· 

Posta~=:::'.:: _ ~~~~~1-1============ 
Telefon: _______ O:l.1) J_~~\~ll ·--·-·-··-··-····--·-·----···---··------··-·-

Förslagets rubrik: 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

.h_:) och vA~"'~°'" °'-V\.dta vi\l ~V\9·ek- ~,._-Q...l(.re_ c~ 11 '- ctÅ\--

5'\-~ir\ ~v'\ I Scc~ ~V\.~ yr ikc\,n . t.'; B~ ,-s I Jei<S , a,JV\ ,ivj ~c ~ 
S~c.l~s '1f f°', val c,J-v"'\d 'f \u.h. Jo~ O.r ";-eJleWl r, 
Jt1of~:r~~'\~)C'-~c'- vik1Vl9C\\JGtitli\e.,r _acJ'\ v·:l\ \y ~C\.. ~C\.vV\ \)6.V'Ov\ 

~~V\ \O\.. V,\~ ( v'\ 5 4t J s ~/\ l s \--or ( 6,.__ • A 'tt- ~c'- u-._k el[\_ {\.J\.V\S ~ef\ 

h-o.V\ 12,Vl \l~rl<C\ Je:. 1~3.evt öM©JL'.lh(J d-eJ- \1ec1 5(01-ls 
f d ~ krc, 'S \-,> l I~ ~,~ ~l,\_,\-, <,"': so W1 i V,' '+J 1 '115 e, A \ k\l/10\ , 
urr~cJc, och__ \ f:V\t:öfl'V'.~' v, ~'\C\,,Y 'or°' Kov\~cJlt- Vv\e_d 0V1 

f J 5 k,ts ' EX f e,1} V ,' d V\C<:1,v\_' bl l (:__, (UV\ {'\ sk,, le', I fn:X V1 

I }_,{ S C\ ' .I"\ "-'
1
\ k'<t V\ V\ Ö 9 -\-& le 1.::,-,c '5 \j .\'d C \i, [D, ,,-(A \!'(\ e.,(' 0 vv\ 

d ~ s ~-LlA;\ E. kJ \, ö.JVL -te\ p ,,({ t. ~ lo.A ~ t',v\ t\ .Q,V\ \!\o. f" V\.C, Jf' 
Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt : 0224-74 70 11 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Datum: ~ ) - /') 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 

733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

f l(omi~1~r~~~oo~~ing 
lnk. 2015 -05- 1 5 

Oiar.(enr . IAktbllaga 
.,<.(}15 I -t ,<0 · 

Medborgarförslag / 

'°''"~::::::: : h~l~t~~wc -~=~~~~~~~=~=~=--== 
Telefon: _ 0 t 3_ - SS Lb } 11, ?.E\ ---------··-·····-···-·---·-·-·-·-···-···································-····-·-··--··· 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

-Oo.ei c,c,l-_ IM.~""~" Vv..i2Jwt~,~ v't\l t\t\0&l, ~~re ~V\. °"'-bt Soc..l.2'v'\l~f{.P1-ns:. 

\f'~l,'l.>-bth +V'1 ~}~d u c ~ )t'~ \\5 ~ Ö: y'e_ S p e/K,to-.t>e{ ? \r{> ', Vlc~V'\'\.QJtW\._, 

Att~''- kA \~~~">vvJJzs t~ S~ctc,V\ ')'Cvv\ ~v1. ~t\~ \l\.lA C~Y' \V\Y,t °'-vt.V\_c--..-t· ~~~l 
s (J l L \~--v '.? lc~V\_&~\1 ~~ u_ \j \f (A v-t VC\v~'Y\ s ~)._\ v'\l\ '\J ~ ') b\. \<._1,_l,t.-1.l ~ow-v. 

I h1AtV\..lv-t1..."tO...\) ~\- kc.__..r- ~{,-tC\. l.v~)-\;e.,Y",Jl('.y-\:_(<; l<:J''\~Vl'A.i, L; vskv_y _µttt V\cl-l;q5 

2 Sll--0-cs \ ~:)1/"\.D~'\.,, ~pe1.,~~AH ett c.t~\/\ v'"J..1/\Stv'"R. V-L\V'\V'Rl'l.eh· ÅL t le~ t(\ ctd:h-1. 
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\'l'-e-V\. V\~ j~\-- \V~(,'t; K-t J..ak_"" f(0V-t,<:,le;t ll.")~\_c,y- {'U~\i,(J~v\ ~ l,,v\.J~ V\,>vV" V()'\.11'"'(' \:- ~ 
<;.,VV\.Ww-. ")1 tuevb'CN\,- WUJv'\ clo11V\ V\tA,Y" t""")~t -t~\,--vtL1..~·tot te\\ t,\_~'\_c)\i~~!?)}'r-t 
d.u-c1.~ ;1\~"""'""""i..L- l"iMA<,~I""-~ ~ utu.l'\, StZ\\,l J.ov\A v\\ \ ?C: e-t-l ~,"'(l:'.'.;\:..t, ouh vl-~\d-,:'C)t ;}-\:t. 

~ 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA ICOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

/ 

Uade<sk,;ft . __ \,~l,.L-'~c.1<,~]15) ____________________ _ 

Besöks adress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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OIARl!Nn: 2015/93 
RAPPORT 

VÅRD- OCH OMSORG 
Administration 
Petra Nordvall 

lnk. 2015 -05· 1 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ruarJenr Aktbllaga 

RAPPORT 

Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g § LSS, 
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 

Vård och Omsorgsnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
mt'lnga av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre rodnader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare 
ange vilka typer av bistdnd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit frdn 
dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gdng per kvartal. Lag (2006:495, 
2008:77). 

Kvartal: l, 2015 

Insats Beviljad Man/kvinna 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-06-16 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-08-22 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-09-16 

Vård och Omsorgsboende SoL 2014-09-26 
Verkställd: 2015-02-01 

Bostad vuxna LSS i form av serviceboende 2014-09-29 

Bostad vuxna LSS i form av serviceboende 2014-12-18 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-10-06 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-11-14 

Kontaktperson LSS 2014-08-20 

SALA KOMMUN 
Vär(I- och omsorg 
80l<304 

Besöksadress: Fredsgatan 2~, Sala 
Vb:e.l: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 

733 25 Sala vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

M 

K 

M 

M 

M 

K 

M 

K 

M 

Petra Nordvall 
Chefsekreterare 
Adml nistratlon 

petra.nordvall@sala.se 
Direkt; 0224-74 90 55 
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Administration 
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Kontaktperson LSS 

Kontaktperson LSS 

Kontaktperson SoL 

Kontaktperson SoL 

1 ~ Ut V 
p tra lr val &uu 
Chefsekreterare 

2014-09-30 

2014-12-01 

2014-10-08 

2014-11-11 
Avslutad: 2015-03-31 
Ansökan återtagen 
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