
SAlA 
KOMMUN 

§ 131 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2013.89-3 KH nr 59 

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Maria Thunberg (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) 
inkom 2013-12-12 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det införs en 
service- och tjänstegaranti i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/176/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/176/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret 
Bilaga KS 2014/176/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 182. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 171. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun, 

att kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft 1 januari 2015 senast 
31 maj 2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter, 

att de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna 
redovisas till kommunfullmäktige, samt 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
samtliga nämnder from 2015/styrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-21 

Dnr SBN 2014.104 

§ 25 Tjänstegarantier för bygg- och miljöenheterna 

Beredning 
Bilaga BMN 2015/25/1, tjänsteyttrande 2015-04·07. 
Bilaga BMN 2015/25/2, förslag till tjänstegaranti för byggenheten. 
Bilaga BMN 2015/25/3, förslag till tjänstegaranti för miljöenheten. 

Tf enhetschef för bygg Lena Karlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Hans Johansson yrkar 
att bygg- och miljönämnden beslutar att anta förslagtill tjänstegaranti för 
miljöenheten samt att återremittera tjänstegaranti för byggenheten för att revidera 
handlingen enligt det som framkom under sammanträde. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

att anta förslag till tjänstegaranti för miljöenheten enligt bilaga BMN 2014/25/3 
samt 
att återremittera tjänstegaranti för byggenheten enligt bilaga BMN 2014/25/2 för 
att revidera handlingen enligt det som framkom under sammanträde. 

Utdrag 

Samhällsbyggnadskontoret, byggenheten och miljöenheten. 
Kom m unstyreisen 

Ex?. iSOt-1 2'-f 

Utdragsbestyrkande 
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..... KOMMUN KOMMUN 

BYGG OCH MILJÖ 

BYGGENHETEN 

2015-04-07 
-,-----
Ärendetyp: Övrigt Sala 
Diarienummer: SBN 2015-000104 

Lena Karlsson, tel. 0224-74 73 52 · Bygg- och miljönämnden, Sala kommun 

Presentation av utredning tjänstegarantier samt förslag till 
tjänstegarantier för bygg~ och miljöenheterna 

En trendspaning av kommuners tjänstegarantier har gjorts. Kommuner som vi har 
tittat på är: Heby, Nyköping, Ystad, Sundsvall, Karlstad, Berg, Markaryd, Vara, 
Södertälje, Helsingborg, Ekerö, Tingsryd, Markaryd, Gnesta och Södertälje. 

Man har valt att kalla sina garantier för olika saker: Servicegarantier, tjänstegarantier 
eller tjänstedeklarationer. Det är oklart vari skillnaden består. Vissa kommuner 
erbjuder någon typ av nedsättning av avgift eller en skriftlig förklaring om man inte 
skulle uppnå tjänstegarantin. En hel del kommuner ställer villkor på sökanden för att 
garantin ska lösas ut vilket kan upplevas som en friskrivning från sitt åtagande. 
Exempelvis Gnesta kommun som i sin tjänstegaranti för bygglov har listat följande 
villkor och undantag. 
"Den som söker bygglov och lämnar in kompletta handlingar skall få ett beslut senast 
inom tre veckor. Klarar kommunen inte det får man 10 procents rabatt på 
bygglovavgiften. 

För att garantin skall gälla måste ansökan överensstämma med detaljplanen, om 
fastigheten omfattas av sådan. Garantin gäller också om åtgärden ligger i ett område 
utanför detaljplan och innebär fasadändring eller att ett en.:. eller tvåbostadshus 
kompletteras med en komplementbyggnad eller en mindre tillbyggnad. 

Om kommunen, på grund av avvikelser från gällande bestämmelser, måste inhämta 
granneyttranden gäller inte heller garantin om tre veckor. Granneyttranden krävs 
bland annat om ansökan innebär att man vill bygga närmare gräns än 4,5 meter eller 
om detaljplanen föreskriver annat avstånd. 

Yttranden kan i vissa fall behöva inhämtas från andra myndigheter (exempelvis 
Länsstyrelsen, Sörmlands museum, Trafikverket m fl. och då gäller inte heller garantin 
om tre veckor. 

För den som vill ha bygglov inför sommaren gäller det dock att man lämna in ansökan 
före 1 maj för attgarantin skall gälla. 

Kommunen kan inte lovaatt man klarar garantin under perioden 1 maj- 31 augusti 
på grund av det större antal bygglovansökningar som brukar inkomma inför 
sommaren. Denna period sammanfaller också med tjänstemännens semestrar." 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon Telefax Exp. 
stadshuset 0224-74 70 00 0224-74 73 08 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 
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BYGG OCH MILJÖ 

2015-04-07 
.,·-··- ---- --------
Ärendetyp: Övrigt Sala 
Diarienummer: SBN 2015-000104 

Förslag till upplägg och innehåll av tjänstegarantier 
Vi föreslår ett upplägg med garantier som inte villkoras och att sökanden tydligt 
informeras om hur de kan ta kontakt med oss om de upplever att vi inte har levererat 
det vi lovat. Det ger en direkt dialog i de ärenden som vi inte lyckats leva upp till 
sökandens förväntningar. På så vis kan vi också snabbt fånga upp våra kvalitetsbrister 
och bli effektivare med att korrigera felaktigheter inom organisationen. 

Förslag till tjänstegarantier för byggenheten och miljöenheten enligt bilagor. 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon Telefax Exp. 
stadshuset 0224-74 70 00 0224-74 73 08 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 
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Ärendetyp: Övrigt Sala 
Diarienummer: SBN 2015-000104 

BYGG OCH MILJÖ 

Förslag till tjänstegaranti för byggenheten: 

Tjänstegaranti för byggenheten 

Vi lovar att 
• Du får ett bra bemötande med respekt, lyhördhet och engagemang för ditt 

ärende 

• Du får en rättssäker och rättvis prövning av din ansökan/anmälan 

• Du får en första kontakt inom fem arbetsdagar med information om vem som 
kommer att handlägga din ansökan 

• Du får ett beslut i ditt bygglovärende inom 10 veckor från det att din ansökan är 
komplett. Ambition är att du ska få beslut redan inom tre veckor från att din 
ansökan är komplett 

Vid frågor kontakta 
Byggenheten via vårt kontaktcenter, telefon 0224-74 70 00, 
via vår servicetelefon 0224-7 4 73 40, öppen måndag till torsdag 13:00-15:30, 
eller via e-post byggmiljo@sala.se 

Vad tycker du 
Det är viktigt för oss att få veta hur du tycker att vi lever upp till vår tjänstegaranti. 
Lämna dina synpunkter, positiva eller negativa, förslag eller klagomål till vår e
postlåda. Vi kommer att använda oss av dina synpunkter i vårt arbete med att utveckla 
oss i att ge dig en god service med hög kvalitet. 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Exp. 
Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-74 70 00 0224-74 73 08 
212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 
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Ärendetyp: Övrigt Sala 
Diarienummer: SBN 2015-000104 

BYGG OCH MILJÖ 

Förslag till tjänstegaranti för miljöenheten: 

Tjänstegaranti för miljöenheten 

Vi lovar att 
• Du får ett bra bemötande med respekt, lyhördhet och engagemang för ditt 

ärende 

• Du får en rättssäker och rättvis prövning av din ansökan/anmälan 

• Du får en första kontakt inom fem arbetsdagar med information om vem som 
kommer att handlägga din ansökan 

• Du som verksamhetsutövare ska få den tillsyn som du betalar för 

Vid frågor kontakta 
Miljöenheten via vårt kontaktcenter, telefon 0224-7 4 70 00 eller via e-post 
byggmil jo@ sala. se 

Vad tycker du 
Det är viktigt för oss att få veta hur du tycker att vi lever upp till vår tjänstegaranti. 
Lämna dina synpunkter, positiva eller negativa, förslag eller klagomål till vår e
postlåda. Vi kommer att använda oss av dina synpunkter i vårt arbete med att utveckla 
oss i att ge dig en god service med hög kvalitet. 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Lena Karlsson 
tf. enhetschef/koordinator 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon Telefax 
stadshuset 0224-74 70 00 0224-74 73 08 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-13 
Aktbilaga 

Dnr 2014/1141 

Införande av service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att service- och tjänstegarantier ska 
införas i Sala kommun inom kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
Senast 2015-05-31 ska nämnderna anta service· och tjänstegarantier kopplade 
till sina respektive verksamheter. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/42/1. Förslag. 

Socialchefen Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordforanäeifefirister EriKsson (C) yrRar ·--·- .......... .. 

att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förslagen till Servicegarantierna Vård och Omsorg enligt bilaga, 
att överlämna förslagen till Servicegarantierna för Vård och Omsorg till 
kommunfullmäktige för beslut. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förslagen till Servicegarantierna Vård och Omsorg enligt bilaga, 

att överlämna förslagen till Servicegarantierna för Vård och Omsorg till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

/0 



g sALA 
~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

MISSIV 

FÖRSLAG PÅ SERVICEGARANTIER 

Vård och Omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att service- och tjänstegarantier ska 

1 (1) 
2015-05-07 

DNR 2014/1141 
MISSIV 

----------;·rn-förs--r-s-ata-kommurl irmrn-kommunstyrelsen··och-samtliga-nämnder;-Senast-den-3-1------
maj 2015 ska nämnderna anta service- och tjänstegarantier kopplade till sina 
respektive verksamheter. Service och tjänstegarantierna ska redovisas till 
kommunfullmäktige. Syftet med service och tjänstegarantier är att förtydliga 
innehållet i kommunens tjänster och service gentemot dess invånare. Vidare syftar 
service- och tjänstegarantin till att ange en viljeriktning för den kommunala 
verksamheten. Därmed är service- och tjänstegarantin ett vägledande dokument för 
den personal eller annan utförare som genomför kommunens åtagande. En service 
och tjänstegaranti är ett löfte om innehåll och kvalitet på service och tjänster. Den 
27 oktober 2014 bifölls motionen om införarrder av service· och tjänstegarantier av 
kommunfullmäktige. 

Förslag på Servicegarantier enligt värdegrunden för hela Vård och Omsorg: 

Vård och Omsorg garanterar att Du får fortlöpande information om ditt ärende 
utifrån vad vi har kommit överens om. 

Vård och Omsorg garanterar en första kontakt inom fem arbetsdagar efter fattat 
beslut om beviljad insats. 

Kan Vård och Omsorg inte leva upp till dessa garantier ska en avvikelse skrivas och 
en handlingsplan utformas för att åtgärda problemet. 

Vård och Omsorgsnämnden föreslås besluta: 

iill godkänna Servicegarantierna Vård och Omsorg och 

iill;lämna förslagen på Servicegarantierna för Vård och Omsorg till 
Kommunfullmäktige. 

Agneta von schoting 

Socialchef 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
733 25 Sata 

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

Agneta von schoting 
Socialchef 

agneta.von.schoting@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 
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ONR 2014/1141 
SKRIVELSE 

~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von schoting 

SKRIVELSE 

Införande av Servicegarantier 

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att service- och tjänstegarantier ska 
--------m· rers-i-&ala-kemmu-n-inom-kommunstyrelsen·oeh·samtliga-nämnder...-Senast-den-3-1,.--------

maj 2015 ska nämnderna anta service- och tjänstegarantier kopplade till sina 
respektive verksamheter. Service och tjänstegarantierna ska redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Syftet med service och tjänstegarantier är att förtydliga innehållet i kommunens 
tjänster och service gentemot dess invånare. Vidare syftar service- och 
tjänstegarantin till att ange en viljeriktning för den kommunala verksamheten. 
Därmed är service- och tjänstegarantin ett vägledande dokument för den personal 
eller annan utförare som genomför kommunens åtagande. 

Den 12 december 2013 inkom en motion om införande av service- och 
tjänstegarantier. Motionärerna skriver att det är viktigt att företag i Sala upplever 
att kvaliteten på kommunens tjänster är bra och de får den service, förståelse och 
bemötande som förväntas. Kommunen måste ständigt arbeta med att förbättra 
servicen och mottagandet av befintliga och nya kunder som kommer i kontakt med 
kommunen. Ett sätt att tydliggöra vad kunder kan förvänta sig av den service och 
den kvalitet som kommunen levererar är att införa service- och tjänstegarantier. En 
service och tjänstegaranti är ett löfte om innehåll och kvalitet på service och 
tjänster. Den 27 oktober 2014 bifölls motionen om införander av service- och 
tjänstegarantier av kommunfullmäktige. 

Förslag på Servicegarantier enligt värdegrunden för hela Vård och Omsorg: 

Vård och Omsorg garanterar att Du får fortlöpande information om ditt ärende 
utifrån vad vi har kommit överens om. 

Vård och Omsorg garanterar en första kontakt inom fem arbetsdagar efter fattat 
beslut om beviljad insats. 

Kan Vård och Omsorg inte leva upp till dessa garantier ska en avvikelse skrivas och 
en handlingsplan utformas för att åtgärda problemet. 

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.o<:h.omsorgsforvaltnlngen@sala.se 
www.sala.se 

Agneta von schoting 
Sodakhef 

agneta.von.schoting@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 01 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-11~03 

Dnr 2013/89 

KFN § 114 Tjänstegaranti i Sala kommun 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade§ 1312014-10-27 att service- och tjänstegarantier 
ska införas i Sala kommun inom kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/58, tjänstegarantier för kultur· och fritid i Sala 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yttrande 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta tjänstegarantier för kultur- och fritid enligt bilaga KFN 2016/58 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta tjänstegarantier för kultur- och fritid enligt bilaga KFN 2016/58 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

.::t)(.\> '\Jo({ 10 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

•• 

TJANSTEGARANTI 
Kultur & Fritid i Sala 

Bibliotek 
Salas bibliotek består av stadsbiblioteket, filialer i Västerfärnebo, Möklinta och 

Ransta, en bokbuss och en aktiv hemsida. Vi har öppet för alla, utan krav på 
motprestation. Biblioteket är en arena som främjar läslust, kunskapsutveckling, 

demokrati, jämlikhet, nyfikenhet, språkutveckling och kreativitet. Salas 
bibliotek är en mötesplats som inbjuder till möten med människor och kunskap 
över alla gränser. Vi samarbetar med andra offentliga aktörer, förenings- och 

näringslivet. 

Vad kan Du förvänta dig av 
oss? 
Ett avgiftsfritt basutbud av bibliotekets 
tjänster. 

Aktiviteter för att skapa intresse för 
läsning och kunskapssökande. 

Möjligheten att påverka inköp av medier 
genom att lämna önskemål och 
inköpsförslag. 

Ett aktuellt och välskött bestånd av medier 
på olika språk och för alla åldrar. 

Möjligheten att låna böcker från andra 
bibliotek. 

Digitala tjänster på bibliotekets hemsida 

studieplatser i lugn miljö. 

Att du vid kontakt med oss blir bemött 
av professionell, kunnig och engagerad 
personal. 

Vad förväntar vi oss av Dig? 
Att du följer bibliotekets låne-och 
internetregler. 

Att du använder biblioteket med hänsyn 
till andra besökare. 

Att du för fram dina synpunkter till 
ansvarig personal. 

Vi vill veta vad du tycker 
Du kan lämna dina synpunkter och 
klagomål på flera sätt till: 
Bibliotekschef 
Boel Simonsson 
Telefon: 0224-74 77 01 
E-post: Boel.simonsson@sala.se 

Eller 

Via kommunens hemsida, www.sala.se 

Klicka på E-tjänsten "Lämna synpunkter" 

Fastställd 
Tjänstedeklarationen är fastställd av 
kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-03 



SALA 
•• KOMMUN 

TJANSTEGARANTI 
Kultur & Fritid i Sala 

Lärkan 
Lärkans sportfält är centralt beläget vid en av stadens huvudinfarter och 

gränsar till ett stort friluftsområde med stigar, löp/skidspår och sjöar med 
badplatser. Sportfältet inrymmer idag en inomhusanläggning innehållande bad 

gym och idrottshall, en ishall för hockey och konståkning, curlinghall. 
Utomhusarena med friidrottsarena, gräsplaner samt en konstgräsplan för 
fotboll. Hallar och övriga ytor hyrs ut till skolor, föreningar och allmänhet 

Vad kan Du förvänta dig av 
oss? 
skapar en trivsam miljö för alla besökare 
och kunder 

Ge alla elever i åk 2 simundervisning under 
skoltid 

Vattentemperaturen i stora bassängen ska 
vara minst 28 grader och i 
undervisningsbassängen minst 33 grader 

Vattenkvaliten kontrolleras varje dag. 

Under säsong tillhandahålla välskötta 
fotbollsplaner 

Bottenkontrollera samtliga friluftsbad 
innan sista veckan i maj 

Kontakta föreningarna som sköter baden 
för att kontrollera säkerhetsutrustning och 
tillsyn under badsäsongen 

Att du vid kontakt med oss blir bemött 
av professionell, kunnig och engagerad 
personal 

Vad förväntar vi oss av Dig? 

Att du följer de riktlinjer som gäller för 
simhall-, sport- och friluftsverksamheten. 

Att du för fram dina synpunkter till 
ansvarig personal. 

Vi vill veta vad du tycker 
Du kan lämna dina synpunkter och 
klagomål på flera sätt till: 

Badchef: Elinor Ungblom 
Telefon: 0224-74 78 36 
E-post: Elinor.Lingblom@sala.se 

Arbetsledare: Per Eriksson 
Telefon: 0224-74 78 33 
E-post: Per.Eriksson2@sala.se 

Fritidsutvecklare: Åke Lantz 
Telefon: 0224- 74 78 30 
E-post: Åke.Lantz@sala.se 

Eller 

Via kommunens hemsida, www.sala.se 

Klicka på E-tjänsten "Lämna synpunkter" 

Fastställd 
Tjänstedeklarationen är fastställd av kultur
och fritidsnämnden, 2016-11-03 



SALA 
•• KOMMUN 

TJANSTEGARANTI 
Kultur & Fritid i Sala 

Ungdomslokalen 

Vi erbjuder våra ungdomar en ungdomslokal i kommunen att mötas och 
utvecklas på. Ungdomslokalen är till för att främja en positiv livsstil genom ett 

genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Alla ges 
möjligheten till att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och 
utveckling. Genom ungdomslokalen och sommarläger erbjuder vi ett stort 

utbud av aktiviteter och mötesplatser året runt 

Vad kan Du förvänta dig av 
oss? 
Att vi har verksamhet som tar hänsyn 
till ungdomarnas behov. 

Att vi erbjuder en öppen mötesplats med 
möjlighet till spontan aktivitet och hög 
tillgänglighet. 

Att verksamheten präglas av mångfald 
utan krav på regelbunden närvaro eller 
prestation. 

Att vi har saklig och lättillgänglig 
webbinformation om ungdomslokalens 
verksamhet. 

Att all verksamhet är alkohol och drogfri. 

Att du vid kontakt med oss blir bemött 
av professionell, kunnig och engagerad 
personal. 

Vad förväntar vi oss av Dig? 

Att du som besöker fritidsgårdarna själv 
bidrar till en bra verksamhet. 

Att du respekterar de riktlinjer som gäller. 

Att du för fram dina synpunkter till 
ansvarig personal. 

Vi vill veta vad du tycker 
Du kan lämna dina synpunkter och 
klagomål på flera sätt till: 

Föreståndare: Björn Rojling 
Telefon: 0224-74 78 52 
E-post: Björn.Rojling@sala.se 

Eller 

Via kommunens hemsida, www.sala.se 

Klicka på E-tjänsten "Lämna synpunkter" 

Fastställd 
Tjänstedeklarationen är fastställd av 
kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-03 



§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-09-16 

10(19) 

Dnr 2013/89 .~ \~ 

Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun; antagande 
av tjänstegarantier skolnämnden 

INLEDNING 
En service- och tjänstegaranti är avsedd för företagens samt allmänhetens behov av 
service och är ett löfte om innehåll och kvalitet på den service som kan förväntas. 
Samtliga nämnder ska senast 31 maj 2015 anta service- och tjänstegarantier 
kopplade till verksamheten samt redovisa dessa till kommunfullmäktige. 

Vad gäller skolnämndens verksamhet är det i hög utsträckning reglerat i lag och 
andra författningar vilken service och vilka tjänster som ska levereras till barn och 
elever samt vilket innehåll och vilken kvalitet som kan förväntas. Undantaget är 
kulturskolan. 

Beredning 
KF§ 1312014-10-27 
Missiv 2015-09-07. 

Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
att införa generell servicegaranti inom Barn och Utbildning att allmänhet och 
företag inom tio arbetsdagar ska få sina ärenden handlagda eller få besked om när 
ärendet kan handläggas. 
att redovisa detta beslut för kommunfullmäktige. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att införa generell servicegaranti inom Barn och Utbildning att allmänhet och 
företag inom tio arbetsdagar ska få sina ärenden handlagda eller få besked om när 
ärendet kan handläggas. 

att redovisa detta beslut för kommunfullmäktige. 

Utdrag 
Kornmunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2015-09-07 

ÄRENDE8 

DNR 2013/89 -\\ 
JAKOB FJELLANDER 

DIREKT: 0224-74 80 03 

BARN OCH UTBILDNING 

skolnämnden 

MISSIV 

Service- och tjänstegaranti 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 131, beslutat att service- och tjänstegaranti 
ska införas i Sala kommun. 

Ärendet 
En service- och tjänstegaranti är avsedd för företagens samt allmänhetens behov av 
service och är ett löfte om innehåll och kvalitet på den service som kan förväntas. 
Samtliga nämnder ska senast 31 maj 2015 anta service- och tjänstegarantier 
kopplade till verksamheten samt redovisa dessa till kommunfullmäktige. 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 
Vad gäller skolnämndens verksamhet är det i hög utsträckning reglerat i lag och 
andra författningar vilken service och vilka tjänster som ska levereras till barn och 
elever samt vilket innehåll och vilken kvalitet som kan förväntas. Undantaget är 
kul turskolan. 

Ett exempel på service- och tjänstegaranti som skolnämnden har idag är den i 
Skollagen 4 kap. 8 §påbjudna klagomålshanteringen, http://www.sala.se/Skola
forskola/Forbattringsforslag-och-klagomalshantering/ På denna hemsida står 
bland annat följande: 

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN JAG FÅR SVAR? 

Inom tio arbetsdagar skall du få ett svar. 

Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva 
längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar 
meddelar vi dig orsaken till fördröjningen. 

I enlighet med detta exempel skulle skolnämnden kunna besluta om generell 
servicegaranti i alla ärenden där allmänheten och företag kontaktar Barn och 
Utbildning. För allmänheten kan det vara ansökan om förskoleplats, inackorderings
tillägg, studier vid komvux, SFI eller kulturskolan, för företag kan det gälla ansökan 
om att etablera fristående förskola. Det skulle också kunna anses gälla elever och 
föräldrar i skolverksamheten vid kontakt med lärare och rektorer etc. 

I sammanhanget kan det nämnas att själva sättet att handlägga ärenden är det 
viktigaste för att man ska uppleva att man får god service. 



BARN OCH UTBILDNING 

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

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
skolnämnden föreslås besluta 

att införa generell servicegaranti inom Barn och Utbildning att allmänhet och 
företag inom tio arbetsdagar ska få sina ärenden handlagda eller få besked om 
när ärendet kan handläggas. 

att redovisa detta beslut för kommunfullmäktige. 
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