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INLEDNING 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
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Delårsrapport 2013-08-31 

Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin. Den ekono
miska utvecklingen har under årets första hälft varit fortsatt svag såväl internat
ionellt som nationellt, bl. a stannade ökningen oväntat upp i hushållens konsumt
ion det andra kvartalet. I Sverige har framför allt exporten utvecklas svagare än 
förväntat första halvåret. Under 2013 ser vi en fortsatt dämpad konjunktur som 
en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euro
området ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en svag 
tillväxt i USA och Kina. I de mest krisdrabbade euroländerna krymper ekonomin 
fortfarande. Och arbetslösheten visar där fortfarande höga tal. Tillsammans med 
sjunkande födelsetal och fler som söker jobb utomlands betyder det färre skatte
betalare. Det sätter ländernas pensionssystem på hårda prov. 

Förhoppningarna om en stabilare tillväxt i Sverige har dock på senare tid stärkts. 
Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. BNP i år förväntas växa med mått
liga 1,1 procent. Nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent. Den måttliga tillväx
ten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit 
in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras en
ligt regeringens prognoser. 

Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller 
tiiibaka pris· och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten 
i skatteunderlaget. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på 
kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. I reala 
termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderla
gets tillväxt fortsatt stark i år. En ny skatteunderlagsprognos presenteras den 10 
oktober. Den förväntas inte ge några nämnvärda förändringar i utvecklingen av 
skatteunderlaget gentemot tidigare prognoser. Positivt kan dock i sammanhanget 
noteras en befolkningsökning i Sola under försto halvåret med+ 129 personer. 

Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjäm
ningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hus
hållning. Kommunfullmäktige förväntas på sitt september-sammanträde anta 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt införa en resultatutjämningsreserv 
i enlighet med riktlinjerna. En förutsättning för att kunna använda reserverade 
medel är att medlen från RUR, enligt regelverk, ska täcka ett negativt balans
kravsresultat Från 2012 års resultat är det möjligt reservera 15,1 mkr. jag före
slår att en sådan avsättning sker. 

Delårsrapporten visar att Sala kommun har en stabil ekonomi och en ekonomi i 
balans. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskravet För 
2013 pekar resultatet mot ett överskott på +34,5 mkr efter justering av progno
stiserade realisationsvinster på +4,5 mkr. Återbetalning från AF A-försäkring med 
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+20,0 mkr och ökade skatteintäkter, bidrag och utjämning gentemot budget med 
+ 10,3 mkr förklarar till stor del avvikelsen från det budgeterade resultatet på +9 
mkr. 

Återbetalningen av AF A-premierna beräknas att påbörja under novem
ber/december 2013. Budgeten 2013 har under året justerats med 4,7 mkr i till
läggsbudget Bedömningen är att årets resultatmål om l %kommer att uppnås 
med råge, 3,4 %. Finansnettot har försämrats ngt till följd av ökad upplåning sam
tidigt som nettokostnadsandelen sjunkit till 96 %. 

Förvaltningsberättelsen lyfter fram några viktiga händelser inom respektive an
svarsområde. Ur ett koncernperspektiv märks särskilt strategiska mark- och fas
tighetsförvärv såsom köp av Löparen 6, 7 och 9 efter Norrbygatan och Sala stat
ionsfastighet Under året har också införts ett nytt kollektivtrafikupplägg, med 
förstärkt kollektivtrafik och samplanering. Den första etappen av kommunens 
stamnät för bredband förväntas att bli klart under 2013. Nya äldreboendet med 
80 platser och till en kostnad av 150 miljoner står klart under april 2014. 

Förslag om ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbund med vidhäng
ande konsortialavtal och förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö 
förväntas godkännas av alla medlemskommuner senast i oktober 2013. Lands
tinget Västmanland med stöd av samtliga kommer i Västmanland har i september 
2013 lämnat in en ansökan till regering om att få bilda regionfullmäktige. Nyligen 
har meddelats att regeringen avser avslå ansökan. Diskussioner pågår hur man 
kan från kommunerna och landstinget gå vidare i frågan för att i slutänden kunna 
överta ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna. 

Sala kommun diskuterar för närvarande med Trafikverket, Länsstyrelsen och 
Länstrafiken att ta fram en åtgärdsvalstudie för planfria korsningar vid Strå och 
Metso liksom utformning av Sala resecentrum med ny bussterminal vid järnvägs
stationen. Start för genomförande av olika åtgärder förväntas kunna ske under 
2014. 

Kommunen har tillsammans med salabostäder AB gjort en upphandling av dels 
kommunikationsoperatör till salabostäders fibernät i lägenheterna och dels för
valtningsnät till kommunens verksamheter. Kommunen har under året dessu
tom påbörjat byggnationen av ett stamnät som ska förse Sala kommuns lands
bygd med bred band. Två byalag har påbörjat byggnationen och kommer under 
2014 att ha ett eget fibernät genom bl. a sökta medel. SalaN et har påbörjat ett 
projekt som skall förse Saladamm/)ugansbo med bred band. Den utbyggnaden 
sker helt på kommersiella grunder och är inte bidragsfinansera t 

Nämndernas resultat 
Nämndernas prognostiserade resultat för helåret 2013 pekar mot en tydlig för
bättring jämfört med tidigare år. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 
+0,7 mkr. Kommunstyrelsen går+ 2,7 mkr medan Vård- och omsorgsnämnden 
redovisar underskott på -2 mkr. Övriga håller sig inom budget. 
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Inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar verksamhetens nettokostnad för 
medborgarkontor ( + 1,9 mkr) och Samhällsbyggnadskontor ( +0,8 mkr) samt Tek
niskt kontor (-0,85 mkr) starkaste avvikelserna. Tekniska kontorets avvikelser 
beror bl. a på oförutsedda projekteringskostnader för dagvattenhantering på 
Fridhem samt högre personalkostnader för planering av investeringar samt ar
bete med plan för Sala stad. Kostenheten anger liksom föregående år ökade kost
nader samt ingen kompensation genom prishöjning/portion vilket förorsakar 
underskott för perioden. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar en budget i balans men interna avvi
kelser finns. Kraftigast avviker Gymnasieskolan som uppvisar ett prognostiserat 
underskott på -2 mkr, till största delen beroende på att Ösby Naturbruksgymna· 
sium visar underskott till följd av minskat elevantal. Även kostnaderna för elever 
hos andra huvudmän beräknas överstiga budget. standardkostnaden för förskola, 
skolbarnomsorg visar+ 16,3% (2011 +15,9 %), för grundskola+ 17,1% ( +19,5 
%) och för gymnasieskola +12,1% (+6,6 %). 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett årsnettounderskott på -2 mkr, huvud
sakligen att hänföra till underskott för personalkostnaderna inom omsorgen (-3,4 
mkr), ekonomiskt bistånd (·1,5 mkr) samt institutionsplacerade (-2,6 mkr). 
Nämnden arbetar aktivt för att få en ekonomi i balans och vidtar fortlöpande åt
gärder i syfte att effektivisera sig samt flytta resurser till äldreomsorgen från 
annan verksamhet inom sitt ansvarsområde. Sala kommun erhöll i slutet av 2012 
ett prestationsstats-bidrag för "Mest sjuka äldre" på+ 7,7 mkr som tillföll nämn
den under 2013. 

statistik visar att verksamheten är kostnadseffektiv. jämfört med standardkost
naden utifrån 2012 års resultat har nämnden i vissa falllägre kostnader: Äldre
omsorg -8,8% (2011- 15,6 %) under standardkostnad och Funktionsnedsätt
ning, LSS- 9,0% (2011- 9,6 %) under standardkostnad. Kostnaden för hemtjänst 
per brukare har dock ökat från 56 tkr till 91 tkr. 

jag gör den bedömningen att nämnden framledes behöver ökade resurser för att 
garantera en god och säker vård och omsorg. Detta är en utmaning för nämnden, 
Sala kommun som koncern och samhället i övrigt. 

Bolagen 
Delresultat 2013 visar glädjande på positiva tendenser för Sala-Heby Energi AB 
och salabostäder AB. Resultatet för SHE AB är +4 233 tkr, motsvarande period 
2012, +2 035 tkr och 2011, -886 t kr. Resultatet i budgeten för helåret 2013 är 
+ 12 000 tkr. Aktivt arbete med att minska verksamhetens kostnader har bl. a 
inneburit omförhandling av avtal, förändringar i organisation beroende på pens
ionsavgångar och att personal slutat på egen begäran. Framtiden är mycket inrik
tad på klimatsäkring och klimatanpassning samt följsamhet till Sala kommuns 
klimatstrategi och Heby 2030. 

salabostäder AB:s resultat för årets åtta första månader är plus 12 114 tkr vilket 
är 10 263 tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på försälj
ningen av sex fastigheter under året samt att räntorna legat på en lägre nivå än 
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förväntat. Två större projekt pågår inom bolaget. Det första är en utbyggnad av 
bredband med fiber in i varje lägenhet som också påverkar leverans av TV till 
hyresgästerna. Det andra stora projektet som pågår är en stamrenovering av 100 
lägenheter inom området Åkra. 

Sala Silvergruva AB uppvisar till skillnad från föregående år ett positivt resultat, 
+273 t kr (2012- 200 tkr). Likviditeten är dock ansträngd. En konsultrapport 
visar att separering av besöksnäring och fastighetsunderhåll är nödvändig för att 
få rätsida och balans i ekonomin. Sala kommun har ställt sig positiv till en bygg
nadsminnesförklaring av Sala Silvergruva. Samtliga berörda fastigheter rymmer 
bebyggelse och miljöer med höga kulturella värden. 

Sala Industrifastigheter AB. Delårsresultatet visar ett underskott på -140 tkr att 
jämföra med föregående år då en vinst på+ 135 tkr redovisades för samma pe
riod. Helårsresultatet prognostiserastill +30 tkr i och med en befarad kundför
lust Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols. En översyn ska 
påbörjas av samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en bedöm
ning av underhålls behov och eventuella om byggnationer anpassade till hyresgäs
ternas behov. 

Investeringar 
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 12,2 mkr. Verksamhetens budgete
rade investeringsvolym 134,2 mkr har i tilläggsbudget utökats med 30,7 mkr. 
Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings, tek
niska kontor, samhällsbyggnadskontor och medborgarkontor. Inköp av stations
huset samt delar av Östra kvarteren har tillsammans kostat ca 7,3 mkr. Om bygg
nationen av hunddagis har kostat 1,8 mkr. Nybyggnationen av äldreboendet un
der 2013 har hittills kostat 37,9 mkr. Försäljning av mark har gett inkomster 
motsvarande 6,1 mkr. 

Det tål att upprepas att under flera år har de budgeterade investeringarna legat 
högre än redovisade investeringar i bokslut, vilket innebär att avsevärda belopp 
förs över till kommande år i tilläggsbudget. Det är ingen önskvärd ordning. Inve
steringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella 
kostnader och binder därför resurser i onödan. En bättre anpassning inför kom
mande år är därför nödvändig. l framtiden står dock kommunen inför stora inve
steringar inom skola, vård- och omsorg samt kultur och fritid. Infrastruktursats
ningar inom bostads- och kommunikationssektorn är också nödvändiga och av 
betydande slag om visionen om 25 000 invånare år 2024 skall kunna realiseras. 

Medarbetare 
Antalet anställda i Sala kommun har under året hittills minskat med 23 personer 
till1710. En minskning av antalet anställda sedan 2007 har skett med 350 perso
ner. 80% procent av kommunens anställda är kvinnor. Av de tillsvidareanställda 
kvinnorna arbetar 30% deltid. Motsvarande siffra för män ca 10 %. Antalet del
tidsanställda är störst inom Vård- och omsorgsförvaltningen, 44 %. Sala kommun 
har som ambition att erbjuda heltidstjänster för den som så önskar. Genom
snittsålder bland Sala Kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 48 år. 
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Idag har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga 
assistenter. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individu
ellt arbetstidsschema och därmed ökad sysselsättningsgrad. Ett färre antal tjäns
ter har inte återbesatts i samband med pensionsavgång och ett antal rehabilite
ringsärenden har inneburit avslutad anställning. Perioden 2013-2016 uppnår 
307 medarbetare 65 års ålder. Nyanställningar prövas i förhållande till befintliga 
resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. 

Den nya skollagens krav på lärarlegitimation har föranlett en omfattande kompe
tenskartläggning inom skolans område. Den som har anställts som lärare före 
den l juli 2011 och därefter inte bytt anställning får undervisa och självständigt 
sätta betyg utan legitimation fram till den 30 juni 2015. Annars måste man ha 
legitimation från och med den 1 december 2013. Regeringen har beslutat att in
föra ett statsbidrag för två nya karriärtjänster-förstelärare och lektor. Kravet för 
att arbetsgivaren ska få statsbidrag är att den genomsnittiiga löneökningen ska 
vara minst 5 000 respektive 10 000 kronor när läraren befordras. F.n. pågår dis
kussioner om och hur detta skall kunna införas i Sala kommun. 

Friskvård, sjukfrånvaro och arbetsmiljö 
Sala kommun subventionerar förebyggande friskvård med medel motsvarande 
minimum 1 200 kr per anställd och år. Varje förvaltning disponerar dessa medel 
och beslutar om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. 
En översyn av friskvårdsregler har gjorts för att få en mer enhetlig tillämpning 
för kommunen. Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gäl
lande rehabiliteringsprocessen. Från och med 2013-01-01 är Previa ny leveran
tör av företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kommun. 

sjukfrånvaro för första halvåret 2013 visar totalt 4,9 %. Det är en ökning med 0,2 
procentenheter jämfört med helåret 2012 men en minskning med 0,1 procenten
het sedan halvårsskiftet 2012. statistik för Sala kommun visar att den största 
sjukfrånvaroorsaken, ca 50 %, är medicinska besvär såsom förkylning och influ
ensa. Andelen långtidssjuka har minskat från 41,7% till 34,5% av totala antalet 
sjukskrivna. sjukfrånvaron för män och åldergruppen 30-49 år visar en liten 
men dock oroande trendökning sedan 2011. Ca hälften av kommunens medarbe
tare har ingen registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefrämjande åt
gärder fortsätter. Personalavdelningen har fått i uppdrag att nogsamt följa den 
lätt stegrande utvecklingen av ohälsotalen. Total sjukfrånvaro under fem procent 
måste ändock betraktas som ett gott resultat. 

Systemet Flexite används för rapportering av olycksfall och tillbud. För att få möj
lighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är det 
viktigt att även tillbud registreras. Under 2013 kan vi se en sjunkande trend. Ar
betet med att uppmuntra användande av vårt rapporteringssystem vid olycksfall 
och tillbud fortsätter. 

strategisk plan och måluppfyllelse 
I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kom
munövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, medar-
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betare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och sä
kerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses över 
och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten. Ett led i detta är delta
gande i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men 
åtskilliga endast delvis uppfyllda. Det är viktigt att arbetet med att följa 
upp och nå måluppfyllelse intensifieras. I strategisk plan 2013-2015 finns 
tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. För perspektiven sam
hällsutveckling, verksamhet och medarbetare är prognosen att målen inte 
uppnås eller endast delvis uppnås. Endast perspektivet ekonomi har full 
måluppfyllelse i prognosen. Särskilt bör uppmärksammas och åtgärdas att 
måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare inom Bildnings- och lärande
nämnden beträffande trygg, säker och utvecklande miljö samt delaktighet 
och inflytande inte bedöms bli uppfyllda. 

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

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Snabb fakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut Bokslut 
2010 2011 
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Bokslut Budget 
2012 2013 

----···------~--··· ----~----------·----------.-----

Årets resultat, mkr 79,3 12,5 39,3 9,0 

Årets resultat som andel 8,0 1,2 3,7 0,8 

av skatteintäkter, bidrag 
och utjämning, % 

Nettokostnader, mkr 912,1 * 1 007,6 1 012,7 1 065,0 

(976,1)** 

förändring från föregå- -0,8* 10,5 0,5 5,2 

ende år,% 
(6,1)** ( 3,2) ** 

skatteintäkter, bidrag, 995,8 1 028,0 1 057,7 1 082,7 

utjämning, mkr 

-förändring från föregå· 5,5 3,2 2,8 2,4 

ende år,% 

Nettokostnadsandel av 98 98 96 98 

skatteintäkter bidrag och 
utjämning,% 

Finansnetto, mkr ·4,4 -7,8 ·5,7 -9,0 

Nettoinvesteringar, mkr 73,0 76,3 121,4 134,2 

*Ink l reavinst pga försäljning 2010 av SFAB, 64,0 mkr. 

**Exkl reavinst pga försäljning av SFAB, 64,0 mkr. 
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39,0 

3,6 

1044,7 

?? 
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1 093,0 

3,3 

96 

·9,3 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 
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• Arbetet med att via koncerngemensamma träffar skapa en koncernanda har 
påbörjats. 

• strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6, 7 och 9 efter 
Norrbygatan. Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsom
rådet till ett resecentrum förvärvades stationsfastigheten av Jernhusen. 

• Förarbete gjorts inför byte till Sveriges nya koordinatsystem Sweref99 16 30 
under vintern. 

• Inriktningsbeslut och medel tillsattes för stadsparkens utveckling. 

• Byggnation av omstartsstation i Grällsta har påbörjats och beräknas vara i 
bruk under hösten 2013. 

• Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget, med förstärkt kollek
tivtrafik och samplanering. 

• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt 
vidareutveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. 

• Kommunen har sedan 1 mars ny telefoniplattform med ny leverantör av tele
foni TDC. 

• Den första etappen av kommunens stamnät för bredband kommer att bli klart 
under 2013. 

• Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under !'yra veckor 
med nästan 300 barn. 45 %av alla barn i åk 4-6. 

• Medarbetarundersökning har genomförts och stödmaterial för fortsatt arbete 
med resultatet har förmedlats till personalansvariga chefer. 

• Upphandling av nytt lönesystem har genomförts och överenskommelse om 
utvecklat samarbete med H e by gällande löneadministration har träffats. 

• Utredning om "heltid en rättighet- deltid en möjlighet" har framställts, base
rad på omvärldsbevakning. 

• Försök med att höja sysselsättningsgraden pågår inom några enheter i äldre
omsorgen. Personalen anställs på en högre tjänstgöringsgrad och den utö
kade tjänstgöringstiden bokas in vid behov av vikarie. 

• Inom Bildnings- och lärandenämndens område har verksamhetsanpassningar 
gjorts inom grundskolan och gymnasieskolan. Stora förändringar har gjorts 
inom ledningsorganisationen och administrationen för att minska kostnader
na. 
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• Under våren flyttades verksamheten från Lindgården till tomma lokalerna på 
Parklängan 2. Flytten möjliggjorde att nattbemanningen på hela Jakobsbergs
gården kunde säkerställas. 

• Ca 30 medarbetare inom Vård- och omsorg läser in undersköterskekompe
tens via omvårdnadslyftet 

• l juli planerades ca l 000 mer timmar omvårdnad ut i hemtjänsten än i janu
ari. Det innebär en ökning motsvarande ca lO årsarbetare. Behovet av bilar 
och cyklar ökar därmed för verksamheten. 

• Jobbcenter planeringen är långt framskriden man väntar nu på att lokaler ska 
bli lediga att flytta in i för att starta upp aktiviteter och kurser för försörj
ningsstödstagare. 

• 104 personer har hittills mottagits av lntegrationsenheten, kommunens avtal 
med Migrationsverket gäller för 50 personer. 

Ekonomisk översikt 

RESUL TA TUTVECKLING 

Sala kommuns helårsprognos för 2013 pekar mot ett överskott på 39,0 mkr att 
jämföra med budgeterat resultat på 9,0 mkr. l resultatet ingår realisationsvinster 
med 4,5 mkr och en återbetalning från AF A-försäkring på 20,0 mkr. Budgeten har 
justerats med 4, 7 mkr i tilläggsbudget. Nämnderna redovisar ett överskott på 0,7 
mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster är 34,5 mkr. 

Delårsresultatet visar ett överskott på 70,0 mkr. Resultatet efter justering av rea
lisationsvinster ( 4,5 mkr) är 65,4 mkr. 2012 års delårsresultat var 49,1 mkr. 

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskra
vet 

Balansutredning 

De lår Helårsprognos 
-· - --------------·--·-------

Årets resultat 

Realisationsvinst 

Justerat resultat 

69,9 

-4,5 

65,4 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELsE 

39,0 

-4,5 

34,5 

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

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

-årets resultat uppgår till minst 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. 

~ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är större än nettokost r 
nadsökningen. 

-nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. 

Alla indikatorerna bedöms bli uppfyllda i helårsprognosen. 

NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Verksamhetens nettokostnader bedöms minska gentemot budget med 20,3 mkr 
till1 044,7 mkr till stor del beroende på återbetalning från AF A-försäkring. Net
tokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och ut
jämning ligger på 96 % vilket är lägre än den budgeterade nettokostnadsandelen. 

skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget samman
taget öka med 10,3 mkr till totalt l 093,0 mkr. skatteintäkterna har ökat med 5,1 
mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 5,2 
mkr. 

FINANSNETTO 

Finansnettot beräknas i helårsprognosen försämras med 0,3 mkr. Finansnettot 
uppgår till -9,3 mkr. I de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta 
på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida 
medel och avkastning från de kommunala bolagen. Finansnettot kommer att öka 
på grund av ökad upplåning. 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA Pensionerna beräknas i 
helårsprognosen minska med 1,6 mkr. Utbetalningar avseende ansvarsförbindel
sen ökar medan avsättningar och övriga utbetalningar minskar. 
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13-08-31 ___ " ____ ----" "-----------
Avsatt till pensioner 

Ansva rsförbinde!ser 

Finansiella placeringar 

Summa 

28,4 

581,6 

0,0 

610,0 

36,0 

620,4 

0,0 

656,4 

De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 656_4 
mkr. 

BUDGET A VVIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELsE FÖR STYRELSE/NÄMNDER 

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

DRIFTBUDGETENs UTFALL 

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 0,7 mkr. 

Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: 

Nämnder/styrelse, mkr 
----

Kommunstyrelsen 

Revision 

överförmyndare 

Bildnings- och lärandenämnde 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

2013 

2_7 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,0 

0,7 

-------------------------------
l delårsredovisningen är snittförbrukning av budget 63,3%.1 2012 års delårsre
dovisning var förbrukningen 64,7%. 

INVESTERINGAR 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på 12,2 mkr. Verksamhetens budgete
rade investeringsvolym 134,2 mkr har i tilläggsbudget utökats med 30,7 mkr. 
Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings, tek
niska kontor, samhällsbyggnadskontor och medborgarkontor. Nettoinvestering
arna per sista augusti uppgår till 56_4 mkr eller 32,2 %av budget. 

För mark, byggnader och tekniska anläggningar redovisas för delåret sam
mantaget en nettoutgift på 48,7 mkr. Inköp av stationshuset samt delar av 
östra kvarteren har tillsammans kostat ca 7,3 mkr. Orobyggnationen av hundda
gis har kostat 1,8 mkr. Nybyggnationen av äldreboendet under 2013 har hittills 
kostat 37,9 mkr. Försäljning av mark har givit inkomster motsvarande 6,1 mkr. 
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För maskiner och inventarier redovisas för delåret sammantaget en netto
utgift på 7,5 mkr. Inköp av brandbilar har kostat 4,2 mkr samt inköp av arbets
maskin 1,2 mkr. 

16 (BB) 



Medarbetare 

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

ANTAL MEDARBET ARE 

Totalt antat medarbetare inom Sa!a Kommun var, 2013-06-30: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013-
06-50 

----- ----·--~-----·-.~----·----

Tillsvidare 1872 1871 1772 1651 1623 1629 1630 

Visstidsanställda 188 143 115 120 134 104 80 

Totalt 2 060 2 014 1887 l 771 1757 1733 l 710 

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

Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 170 543 590 

Män 135 126 66 

Summa 305 669 656 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 48 78 260 

Män 6 14 12 

Summa 54 92 272 

Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Sala 
kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltids
tjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och 
att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de 
medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har årsarbetstid införts 
inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger 
medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det 
skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och att sam
tidigt tillgodose enskilda medarbetares önskemål. 
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Genomsnittsålder bland Sala Kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 48 år. 
Motsvarande siffra för visstidsanställda är 39 år. 

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 
Sala kommun subventionerar förebyggande friskvård med medel motsvarande 
minimum l 200 kr per anställd och år. Varje förvaltning disponerar dessa medel 
och beslutar om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. 
En översyn av friskvårdsregler har gjorts för att få en mer enhetlig tillämpning 
för kommunen. Detta har förbättrats genom en översyn förvaltningsvis för 2013. 
Det innebär att det nu finns tre system, ett per förvaltning, i stället för, som tidi
gare, åtta olika. Målet är att minska till ett gemensamt regelverk för hela kommu
nen. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsprocessen. Uppföljning av samarbetet har genomförts under våren för att ta 
vara på förbättringsförslag och nytt avtal har därefter tecknats. 

Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av företagshälsovård och sjuk
anmälantjänst till Sala kommun. Previa har under första halvåret 2013 haft dia
logmöten med verksamhetsansvariga representanter för Sala kommun för att 
finna behov och metoder för bästa möjlighet resultat av samarbetet. 

Arbetsmiljöutbildning, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsombud, har 
genomförts under tre halvdagar för ca 46 medarbetare. Utifrån intresseanmälan 
kallar personalkontoret till kurs vartefter platser finns. Se utförligare beskrivning 
under avsnitt "Kompetensutveckling" nedan. 

sjukanmälanssystem används i alla förvaltningar. Syftet är att ge medarbetare 
stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även cheferna 
stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till beslutsunderlag i form av 
statistik. 

sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för första halvåret 2013 visar totalt 4,9 %. Det är en ökning med 0,2 
procentenheter jämfört med helåret 2012 men en minskning med 0,1 procenten
het sedan halvårsskiftet 2012. Via SKL har vi tagit del av Försäkringskassans rap
port om sjukfrånvarostatistikens utveckling i riket. Den visar en ökning av både 
nya och pågående sjukfall under årets första månader. Uppgången sker både 
inom privat och offentlig sektor samt för egenföretagare enligt Försäkringskas
sans analytiker. 

statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca 50%, är 
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer de som be
gärt sekretess angående sjukdomsorsak, 31 %. Besvär i rörelseapparaten har 
angivits av 13 % och 4% har uppgivit psykosociala besvär. 
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Frånvaroorsak jan~jun Sala kommun 

m Medicinska besvär 

sekretess 

Besvär i rörelseapparaten 

1ft Psykosociala besvär 

w Orsak ej förmedlad 

Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. År 
2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 o/o. 
Ca 46 o/o av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls under januari -
juni 2013. 

Total sjukfrånvaro 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-06-30 

sjukfrånvaro, 
6,3 S,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 

totalt i% 

Långtidssjuka 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-06-30 

sjukfrånvaro, > 60 dgr i 
%av totalt antal sjuk- 68,6 61,4 S2,6 44,3 42,5 41,7 34,5 
skrivna 

Sjukfrånvaro, kön 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-06-30 

sjukfrånvaro, kvinnor 7,9 6,6 5,3 4,5 4,9 5,0 5,1 

sjukfrånvaro, män 4,7 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 4,0 

sjukfrånvaro, åldersgrupper 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-06-30 

29 år eller yngre 3,1 2,8 2,5 2,0 2,7 3,4 3,7 

30-49år 7,3 6,4 5,0 3,7 4,2 4,4 4,9 

50 år eller äldre 7,6 6,3 5,1 4,6 4,7 5,2 5,1 

LÖNER2013 

Årets löneöversyn är genomförd. Partsgemensam avstämning av hur arbetet för-
löpt och hur den kan förbättras har skett. Utvecklingsarbetet fortsätter. 
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I arbetet med implementering av kommunens organisationsförändringar på olika 
nivåer har medarbetare varit delaktiga i olika arbetsgrupper. Arbetet har innebu
rit kompetensutveckling genom samverkan, nätverkande, projektledning, utred
ning, dokumentering och presentationsteknik 

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, främst för chefer och skyddsombud, 
har arbetats fram av en arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Ut
bildningen är baserad på arbetsmiljölagen och modellen för samverkan enligt 
FAS. Under våren 2013 har tre kurser genomförts för 46 deltagare. Vår företags
hälsovård, Previa, har varit utförare av utbildningarna som handlat om fysisk 
arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och att bemöta hot och våld i tjänsten. 

En intern ledarutvecklingsinsats för chefer omfattande två heldagar har genom
förts av HR-konsult på uppdrag av och för Tekniska kontoret. 

Förvaltningen för vård och omsorg deltar i SKLs projekt "Leda för resultat". Även 
stödresurs från personalkontoret deltar i denna utvecklingsinsats. 

Den nya skollagen kräver en uppdaterad kompetenskartläggning inom skolans 
område. Syftet är att förbereda inför lagkrav på legitimation för lärare som kom
mer 2015. 

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

TILLBUDSRAPPORTERING 

Vi har systemet Flexite för rapportering av olycksfall och tillbud. För att vi ska 
uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det 
leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras. Under 2012 
ökade användandet av rapporteringssystemet, vilket också har inneburit att an
talet skador /olycksfall/brott påvisar en ökning för första halvåret 2012 jämfört 
med 2011. Vid en analys kan vi se att den största ökningen kommer från skolan 
och incidenter med elever. Dock kan vi se en sjunkande trend tör motsvarande 
period 2013 vilket är glädjande. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

Skada/olycksfall/brott under januari -juni 

2011 2012 2013 

Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapporteringssystem för därför 
avsedda händelser fortsätter. Risk- och säkerhetsansvarig erbjuder utbildning 
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och stöd för användande av Flexite-systemet på begäran och utifrån anmält be
hov under året. 

BEMANNING 

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

Medarbetare som 

Antal medarbetare 

65-års ålder 

2013 

49 

2014 

51 

2015 

54 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid re
krytering till vissa befattningar [t ex chefer; förskollärare, skolledare, specialister 
och ingenjörer /tekniker). 

På grund av att elevkullar har minskat samt förändrad organisation och effektivi
seringsarbete inom skolan har övertalighet uppstått under våren. Situationen har 
kunnat lösas utan uppsägning pga arbetsbrist. Arbetsgivaren har erbjudit pens
ionsförstärkning enligt kollektivavtal till 8 medarbetare varav 1 har tackat ja. 

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 
avslutas. Under första halvåret 2013 har tre rehabiliteringsärenden lett till upp
sägning på grund av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet 
saknats. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig 
på vårt intranät. l stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. En 
avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen 
för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med 
löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell). 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Ändringar i organisationen har 
medfört behov av att se över struktur och arbetssätt gällande samverkans grup
per. l dialog och med stöd av dokumenterat material har arbete med implemen
tering pågått och kommer att fortsätta i ständig förbättring. 

Sala kommun har en ledarpolicy som handlar om att leda verksamheter och rik
tar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, 
det vill säga inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild 
medarbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga ar-
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bete. För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att olika intressenter har 
förmåga att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt 
och en gemensam värdegrund. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala Kommun arbetar ständigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla 
är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. 
Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och 
personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål. 

En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras 
*dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
*dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och an
passningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer. 

Exempel på aktiviteter och åtgärder under första halvåret 2013, som syftar mot 
ovanstående mål. är: 

• En kommunövergripande medarbetarundersökning har genomförts un
der våren 2013. Syftet är att undersöka behov och möjligheter för ut
veckling av ledarskap/medarbetarskap och resultat. Resultatet av under
sökningen ska bearbetas och ligga till grund för handlingsplaner. 

• Upphandling av lönesystem har genomförts under första halvåret 2013. 
Nytt samverkansavtal med Heby har tecknats gällande utökad samverkan 
i arbete med upphandling, löneadministration och systemdrift 

• Delegationsordningen har förädlats och anpassats utifrån organisations
förändringar och politisk viljeinriktning. 

• En utredning om "Heltid rättighet- deltid möjlighet" har gjorts av perso
nalkontoret under hösten 2012 och kompletterats efter ytterligare om
världsbevakning under första halvåret 2013. 

• Årets löneöversyn är genomförd. En utvecklingsdag om det centrala kol
lektivavtalets intentioner i ämnet lönebildning har genomförts för alla 
chefer. Vidare har ett verktyg för lönesättning i praktiken tagits fram och 
presenterats för chefer och ledningsgrupper. 

• Nya rutiner för ceremoni i samband med medarbetares 25-årsjubileum 
som anställda inom Sala kommun har utarbetats under 2012. Under vå
ren 2013 har förberedelsearbete för årets ceremoni inletts. Ceremonin 
går av stapeln den 27 november och antalet 25-årsjubilarer 2013 är i år 
45 st. 

• P A-handboken på kommunensintranät uppdateras ständigt. Bl a har re
kryteringsprocessen dokumenterats som ett informations- och plane
ringsverktyg i syfte att underlätta för rekryterande chefer och som 
kvalitetssäkring. Exempel på chefsrekryteringar till kommunens led
ningsgrupp som gjorts under första halvåret 2013 är kommunchef och 
förvaltningschef för vård och omsorg. Rekrytering av chef för räddnings
tjänsten Sala/Heby har inletts och pågår. 

• Styrdokument om kränkande särbehandling har upprättats i början av 
2013. 
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• Sala kommun har representerats i "Vägledarforum" för studenter på MDH 
och i SKL's utvecklingsprogram "Leda för resultat". 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommu
nala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltningsform eller i bolagsform, Resultat- och balansräkningar läggs sam
man och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i 
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden, 

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

[-Sal:ko::~n- -~ 

____ _r:r:-: __ =:--;:=: .. J:l~. ~~L:;-~--~--~--~-['1 : ... : __ : __ ~-:::=::JL __ ~-
1 Sala 

Sala-Heby Energi 
AB 87,5% 

Salabostader AB Sala Sllvergruva AB 
81% 

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

jlndustrifast. ig·h.·eter 
f AB 100% 
'""""""''';, i'<>\--",','.-<',',',',',':.·.,-, •',,,,, '--··' 

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

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

SALA-HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
Ur ekonomisk synpunkt har året hittills i genomsnitt varit normalt temperatur
mässigt, dock med stora variationer, med en mycket kall mars månad och en väl
digt varm maj, Elpriserna under vintern har varit relativt låga, under sommaren 
högre än motsvarande 2012. 

Ett stort fokus på kostnader finns inom koncernen, detta för att uppnå den eko
nomiska plan och resultatutveckling som ägarna tillsammans med bolaget kom 
överens om. 
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Utfallet under perioden har varit att omsättningen ökat med ca 1,6 % tilll64 277 
KSEK. Resultatet är 4 233 KSEKjämfört med motsvarande period 2012, 2 035 
KSEK och 2011,-886 KSEK. 

Investeringarna har uppgått till 5 017 KSEK, för motsvarande period 2012 var 
investeringen 6 980 KSEK. Investeringarna är främst kopplat till vädersäkringar 
och nyanslutningar. 

Resultatet i budgeten för helåret 2013 är 12 000 KSEK och planen är förstås att 
budgeten hålls. Dock måste en reservation göras för om det blir en varm höst och 
vinter och skulle det bli i kombination med låga elpriser, då kommer resultatet 
att blir lägre än budgeterat. 

Verksamhet 
Verksamheten har fortsatt varit mycket präglad på att minska kostnader. Vidare 
har telefoniverksamheten avvecklats. 

l övrigt har många kundevent hållits, bl. a. den årliga SHE-Dagen, i år i H e by Fol
kets Park. Under året har också en tydligare inriktning gjorts mot rörliga elavtal. 
Vidare har en ny produkt lanserats, nämligen SolSHEn som är en solbaserad pro
dukt. 

Framtid 
Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och klimatanpassning allt inom 
för SHE-koncernens visioner. Konkret diskuteras möjligheten till sammanbygg
ning av värmesystem mellan Sala- H e by- Morgongåva. Vidare har sHE
koncernen en mycket positiv syn till solenergi, varför vi engagerar oss i tillkoms
ten av lokala solelanläggningar, främst genom att köpa eventuella el överskott. 
Samarbetet med Solel i Sala och Heby ek. förening har resulterat i 6 större sole
lanläggningar. 

Viktiga dokument som styr vår framtida verksamhet är de ägarbeslut som är 
tagna kopplat till Klimatstrategi i Sala kommun och Heby 2030. 

SALABOSTÄDERAB 

Ekonomi 
Bolagets resultat för årets åtta första månader är plus 12 114 tkr vilket är lO 263 
tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på försäljningen av 
sex fastigheter under året samt att räntorna legat på en lägre nivå än förväntat. 
Även fastighetsskatten bidrar till det positiva resultatet då bolaget under året 
begärt omprövning av tidigare beslut angående Bryggeriet l och fått viss del tax
erad som specialenhet, vård byggnad. Resultatet för helårprognostiserastill plus 
3 435 tkr. l helårsprognosen har ROT-renoveringen av Åkra 2 och 3 tagits upp 
med halva kostnaden för året, 9 000 tkr. Det är ännu inte klarlagt hur renove
ringen ska redovisas med tanke på de nya K3 reglerna, som kostnad i resultat
räkningen eller som komponenter i balansräkningen. 
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Två större projekt pågår inom bolaget. Det första är en utbyggnad av bredband 
med fiber in i varje lägenhet som också påverkar vår leverans av TV till våra hy
resgäster. Bolaget har här valt att följa de rekommendationer som SABO ger, och 
vi bygger därmed ett "öppet nät". Det innebär att det finns konkurrens mellan 
olika leverantörer i ett och samma nät som leder till bra erbjudanden till våra 
hyresgäster. Det andra stora projektet som pågår är en stamrenovering av 100 
lägenheter inom området Åkra. Projektet har planerats under 2012 och kommer 
att genomföras under 2013 och 2014. Dessa lägenheter får helt nya badrum och 
kök. Ventilationen i husen byts ut helt till modern teknik vilket också leder till ett 
bättre inomhusklimat för hyresgästerna samtidigt som det ger energibesparing
ar. 
Organisationen har setts över i ett projekt där många i personalen deltagit vilket 
lett till att en ny organisation börjar implementeras under hösten. Syftet är att 
skapa bättre kontroll i verksamheten och att ge bättre service till våra hyresgäs
ter. 

Framtid 
Bolaget fortsätter sin strävan mot visionen att "vi skall vara regionens bästa bo
stadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet". Det innebär att vi fortsätter att 
utveckla organisationen kontinuerligt för att nå visionen. En av de stora frågorna 
som diskuteras i styrelsen är möjligheterna till nyproduktion. l den frågan sam
arbetar bolaget med kommunen för att hitta möjliga lägen för nyproduktion. 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi 
Delårsresultatet visar ett underskott på 140 tkr att jämföra med föregående år då 
en vinst på 135 tkr redovisades för samma period. Reparationer ocb underhåll 
har utförts under första halvåret. Ett antal kostnader, såsom t ex för snöröjning, 
förväntas falla ut under återstoden av året. Helårsresultatet prognostiserastill 
+30 tkr i och med en befarad kundförlust 

Verksamhet 
Bolaget förvaltar fastigheterna MånsOls och Tränaren 11. Delar av lokalerna i 
Tränaren 11 har på grund av hyresgästs konkurs ej nyttjats en period. 

Framtid 
En översyn ska ske på samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en 
bedömning av underhållsbehov och eventuella om byggnationer för att anpassa 
dessa till hyresgästernas behov. 
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Korta fakt~~m kom;;.m::.;:.un~e:::n;;.s;;.b::o~la;:,g,_ _______________________ _ 

Belopp i tkr 

Resultat 2013-08-31 

Rörelseintäkter 

Kassa och bank 

Kommunens aktieinnehav 

Kommunalt borgensåtagande 

Antal anställda 

~varav män 

-varav kvinnor 

Totallånesumma 

Sala Heby 
Energi AB 

4 233 

164 277 

7 265 

88 

32 295 

50 

36 

14 

14125 

27 (88) 

salabostäder 
AB 

12111 

127 610 

34 858 

10 247 

518 261 

38 

25 

13 

9 057 

Sala Silver· Sala Industri· 
gruva AB fastigheter AB 

273 

8 593 

-1590 

s 000 

5126 

7 

3 

4 

3 503 

-140 

625 

4 675 

s 075 

o 
o 

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

För perspektiven samhällsutveckling, verksamhet och medarbetare är prognosen 
att målen inte uppnås eller endast delvis uppnås. Endast perspektivet ekonomi 
har full måluppfyllelse i prognosen. 

INLEDNING 

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

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

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergri
pande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska 
mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten tör samtliga perspektiv åter
finns i den strategiska planen 2013-2015. 

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

PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

-MÅL~ETTVAXANDE sÄiÄ~- ----- -----

Befolkningsutvecklingen har under första halvåret ökat med 129 personer. 

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 3 platser (plats 233). 

MÄL: EN LÄNGSIKTIG SOCIALT HÄLLBAR UTVECKLING 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senast genomförda mätning 
visade att Sa!a inte nådde upp till det uppsatta målet hösten 2012. Salas placering på 
"Fokus" rankingav kommuner som en bra plats att bo på har försämrats med 22 ti!l285. 

MÄL: EN LÄNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÄLLBAR UTVECKLING 

Oljepannorna i fyra verksamhetslokaler är konverterade till att använda vegetabilisk olja i 
och med detta är bränslet i stort sett förnybart och inhemskt. 

Arbetet med att energieffektivisera lokalerna i syfte att uppnå miljömässigt hållbar ut
veckling drivs tillsammans med Sala-Heby EnergL 

Cero-modellen som syftar till att minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor är i 
stora delar genomfört. 

Utbudet av kollektivtrafik inom landsbygd och stadstrafik har öka, med bl a fler turer och 
förbättrad anslutning till tåg. 

Övriga indikatorer har inte kunnat mätas. 

o 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Samhällsut
veckling 

Ett växande 
sala 

En långsiktig 
socialt hållbar 

utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt 

hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms inte 
bli uppfyllt 

29(88) 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli upp
fyllt 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÅCi-iåjoÄ-MEDBORGAREOCH-BRUKARE----~ --- ~---

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senast genomförda 
mätning visade att Sala inte nådde upp tilf det uppsatta målet. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Kvalitetsunderindikatorer för läkemedel och fallskador i äldreomsorgen visar en 

negativ trend. 

Externa institutionsplaceringar för Individ~ och familjeomsorg har ökat drastiskt. 

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasiet sjun
ker. 

o 

o 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senast genomförda 
mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. 

Nämndernas bidrag ti!l den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Verksamhet 

Nöjda med~ 
borgare och 

brukare 
God service av 

hög kvalite 
-----~---- -----------
Kommunstyrelsen Bedöms bli Bedöms bli 

delvis uppfyllt uppfyllt 

Bl!dr.!r.gs~ och lär2ndenämnden Ingen indika~ Bedöms lnte b! i 

tor uppfyllt 

Vård och omsorgsnämnden Bedöms bli Bedöms bli 

delvis uppfyllt delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

-MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETsMILJÖ 

sjukfrånvaron uppgår ti114,9% vid halvårsskiftet. 

Andelen skador/olycksfall/brott uppgår till 64% av totalt antal registreringar. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarenkät är genomförd under året. Snittresultatet för frågor kring mening, lä

rande och motivation är 4,03 vilket motsvarar 76 i SKL:s delindex 'Motivation'. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

o 

Påverkan och 
inflytande för 

kommunens 
medborgare 

Bedöms bli upp~ 
fyllt 

Bedöms inte b!i 

uppfyllt 

Bedöms bir delvi·s 

uppfyllt 

Medarbetarenkät är genomförd under året. Snittresultatet för frågor kring uppskattning, @ 
förtroende och ansvar är 3,96 vilket motsvarar 74 i SKL:s delindex 'Ledarskap'. Snittresul~ 

tatet för frågor kring mål, utvärdering och förväntan är 4,03 vilket motsvarar 76 i SKL:s 

delindex 'Styrning'. 
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Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Trygg, säker och 
utvecklande Delaktighet och 
arbetsmiljö inflytande 

Bedöms bli upp
fyllt 

Bedöms inte bli 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms inte bli 
uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Bedöms bli 

delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

-MÅLo-ÅRETs~iisui.rl\r-i.irrc;xR.-riii-ilN PRociNrAvsKA TTEINrXK:TER, GE
NERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på 3,6% och därmed uppfylls l% målet. 

MÅL: ÖKNINGEN AV sKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE 
ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Bedöms bli uppfyllt då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostisera s 
tilf 3,3% medan nettokostnadsökningen bedörns bli 3,2 %. 

MÅL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till +0, 7 Mkr 
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NÄMNDERNAs VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelsens förvaltning 

MÅLA VST ÅMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfYllda 
----~----u-------- -------

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLsUTVECKLING 

MÅL: ETTVÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckl
ing, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, 
öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala 
förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20%. 

MÅL: EN LÅNGSIKT!G SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala 
som en bra plats att leva och bo på, upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark 
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser. 

Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", rankingav kommunerna som en bra plats att 
bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 

MÅL: EN LÅNGSIKT!G MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad 
energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, arbeta för att utsläpp 
från bilar minskar, att driftsformen olja för uppvärmning av kommunens fastigheter har 
ersatts med förnyelsebara bränslen 2011, att andelen inköpta ekologiskt producerade 
och lokalproducerade råvaror till kost-verksamheten ska öka, att Kostenheten skall 
minska tillagningssvinnet, att biogasproduktionen från avloppsreningsverket ska öka 
samt att medborgarna i Sala är nöjda med gång- och cykelvägar. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

32(88) 

• • 
® 



PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

Samhällsbyggnadskontor 

Ett växande Sala 
Sala kommuns folkmängd ökade med 129 personer underförsta halvåret 2013. 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit akthit i arbetet med den nya länsplanen. 

33 (BB) 
Delårsrapport 2013-08-31 

Arbetet med att utveckla landsbygden i strandnära lägen ska påbörjas och samordnas med arbetet med 
kommuntäckande översiktsplan. Kartor från ortsanalyserna har sammanställts och kommer att använ
das som underlag tillliS-arbetet. 

En långsiktig socialt hållbar utveckling 
l ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024, utreds behovet av nya 
bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och utformning. Arbetet leds av medborgarkontoret. 

l bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad ska också frågan hanteras om hur boendemil
jöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och 
människor med olika bakgrund. l PFSS finns ett avsnitt om god planering för alla. Antagandet av PFSS ska 
följas av ett arbete med en handlingsplan. l planen talas också om att till exempel göra en lucktomtsin
vt:ntering för att möjliggör<~ mindre nvbyggnadsprojekt i redan befintfiga bostadsornråden. 

Arbetet med kommuntäckande översiktsplan bör påbörjas snarast och inledas med en aktualitetsförkla
ring. Beslutade pianuppdrag har poiitiski: prioriterats utifrån angelägenhet och resurser. 

Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka samt utveckla stationsområ
det fick en nystart under första halvåret. Enligt Trafikverkets nya planeringssystem som infördes i januari 
2013 ska ett behov av infrastruktur-åtgärder föregås av en förberedande studie enligt fyrstegs principen, 
en så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas under hösten i samarbete mellan Trafikver
ket Region Öst, länsstyreisen i Västmaniands län och Sa!a kommun. Denna åtgärdsvaisstudie omfattar 
järnvägens sträckning genom Sala tätort inklusive station och plankorsningar. 

Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan för lärkans sportfält 
respektive Måns-Ols ligger i startgroparna. Kulturhusprojektet har avstannat och har lyfts ur Plan för 

Sala stad. 

Vad gä!!er t:flgär.g!ighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekr.L~ka kontoret infCr kommunsty
relsen redovisat hur tillgänglighetsarbetet bedrivs. Byggenhetens roi! är information och tillsyn. 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 
Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som leds av tekniska kon
toret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella kommunala särkrav vid byggande på kommunal 

mark. 

Kommunledning har styrt projektet med Cero-modelten som syftartill att minska utsläpp från arbetsre
sor och tjänsteresor. Stora delar är idag genomförda och ligger idag vilande. 

För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter deltar kommunen i ett 
nationelit projekt finansierat av Energimyndigheten. Arbete pågår och samordnas av tekniska kontoret. 

Arbetet med Klimatstrategin låg på en idag vakant tjänst som hållbarhets-samordnare och har inte 
prioriterats. Det finns behov av kompetens inom klimat- och vattenområdet. 

Miljöenhetens verksamhetsplan är antagen av samhällsbyggnadsutskottet. Avloppsprojektet pågår 
enligt planen. AG-21 arbetet är inte aktivt från miljöenheten. 

Arbetet med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter har varit intensivt första halvåret 
inför uppstarten av det nya kollektivtrafikupplägget. Genom projektet Mer Koll har utbudet av kollektiv
trafik utökats inom landsbygds- och stadstrafik, med bl. a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. 
Den förstärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift from vecka 34. 

Tekniskt kontor 

Tekniska kontoret arbetar processinriktat i flera projekt genom remisser, möten och strategiska grupper. 
Under första delen av 2013 har frågor om stadsparken, resecentrum och åtgärdsval m fl behandlats. 

Samarbete med Heby och andra kommuner inom va-verksamheten har skett under perioden. Samar
bete med H e by i arbetet med bland annat upprättande av nödvattenplan samt egenkontroll för vatten

produktionen. 

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, handikappsanpassningar, belysning av utemiljöer samt 
översynen av lekplatser är ett löpande arbete som fortsätter. 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 
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----·---------~- --·---····----··-····--------·-·-·--···-----------· ----
Arbetet med planskildhet och resecentrum fortskrider. Tekniska kontoret samarbetar med Samhälls-
byggnadskontoret i deras arbete med att genomföra åtgärdsval enligt Trafikverkets modell. 

Oljepannorna på Hedens skola, Salboheds förskola, Åby skola och Sätrabrunns förskota är konverterade 
till att använda vegetabilisk olja. l och med denna konvertering är bränslet i stort sett förnybart och 

inhemskt. 

Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att uppnå miljömässig 
hållbar utveckling. 

Arbetet med att sänka matsvinnet fortskrider. Målet är 7% av livsmedelskostnaden. En sänkning från 14 
%till lO% kan redan nu konstateras. Ät S.M.A.R. T -konceptet fortsätter att implementeras i verksam

heten. Klimatsmarta menyer planeras medvetet. En temavecka kommer att hå !las antingen under hös
ten eller tidigt vår med ekologiskt och närproducerat tema. 

Arbetet med vattenskyddsområden etapp 2 och 3 kommer inte kunna genomföras under 2013. Ärendet 
ligger i en politisk process inför ansökan om föreskrifter för Mö klinta vattenverks vattenskyddområde. 
Övriga vattenskyddsområden avvaktar beslut om processen för Möklinta. 

Tekniska kontoret har för avsikt att sprida kunskap om vatten ge!"!om Svenskt vattens informationskam
panj; Mitt vatten som kommer starta i höst. 

Tekniska kontoret har fått uppdrag att arbeta fram en dagvattenpo!lcy och plan. Under 2013 kommer en 
nulägesheskrivning redovisas och arbetet med policy och plan påbörjas. Åtgärderutifrån dagvattenpla
nen genomförs först från och med 2015. 

Medborgarkontor 

Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informationsaktiviteter genom annonse
ring, trycksaker, mässor och expomateriol. 

Service och information om Sala via hemsida n, mej l, telefon eller besöksmottagning t il! personer som 

söker allmän information, boende, tomter eller besöker Sala. 

Genomförande av Nationaldagsfirande med välkomnande av nya svenska medborgare och utskick med 
välkomnande och information om Sala till nya invånare. 

Erbjuder hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tidsbokning, på fasta tider och genom 

uppsökande aktiviteter. 

Kultur·och fritidskontor 

Politiskt beslut om att även fortsättningsvis ha ett särskilt kultur· och fritidskontor med samlat ansvar 

för detta område. 

Anställning av kulturentreprenör under 2012. 

En kulturplan som arbetats fram i samarbete med kulturutövare och som skall färdigställas under 2013. 
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MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service ex. vis. avseende sophämtning, vatten och avlopp, gator och 
vägar och miljöarbetet inom sophanteringen samt att kostenheten får 90% nöjda kun
der och gäster. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVAL!Tl~ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva 
att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten beträffande bemötande och 
tillgänglighet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande 
och påve1kan. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet: 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

Samhällsbyggnadskontor 
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Nöjda medborgarare och brukare: Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgiv
ning som tar emot och servar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna byggfrågor. 
Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgivningstelefon. 

Såsnartett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelsebrev med kontaktupp
gifter till sökanden. 

God service av hög kvaHte: Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom 
"ständig förbättring" utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i bemötandefrågor 
för att skapa ännu bättre möten med medborgarna. Fler utbildningsinsatser är planerade under hösten. 

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare: Tillfälle har inte givits att bedriva kommunala 

planprojekt genom öppna möten eller andra dialogformer då ärenden inte varit i det skeendet. 

Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden. Detta ger medborgarna 

en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet till information. Även pressmeddelande om 
resultat av tillsynsinsatser används för enkel och tydlig information. 

iei<liis.kt Kontor 

Kund~ och gästenkät kommer att ges ut under hösten. Alla skolor förutom en skola serverar minst två 

rätter och helst tre rätter varje dag. Alla gäster i vård-och omsorgsförvaltningens boenden kommer att 

ha två rätter att välja mellan till lunch innan året är slut. 
Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartsstationerna pågår. 

Appen är igång och används för synpunkter och felanmälningar. Den är ett bra verktyg för diafog då den 
är snabb och enkel att använda och både bild och plats för felanmälan anges. 

Va-verksamheten når ut med information om verksamheten och däribland va-taxan genom möten med 
medborgare, tidningsartiklar och samverkan med intresseorganisationer. 

Samtliga S:e klasser i Sala kommun har under 2013 besökt avloppsreningsverket i Sala. studiebesök har 

även genomförts för andra elevgrupper och övriga intresserade samt kollegor i branschen. 

Samråd hålls sedan ett par år tillbaka vid alla slutavverkningar och större gallringar. Kringboende och 

andra berörda bjuds in för att medverka vid samråd. 

Medborgarkontor 

Arbetet med att, i samarbete med andra kommuner, leverantörer och länsstyrelsen, bygga upp ett 

kommunalt stamnät för bredband har påbörjats och projektering pågår för de första 11 km av nätet. 

Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice 

och e-tjänster på hemsida n. Framtagande av webbstrategi samt arbete med förändring av hemsidan 
med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben. Vi har drygt 160 självservicetjäns

ter på hemsida n. Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bl. a. vid Salamässan. 

Lättillgänglig samhällsvägledning och kommunal service via serviceinriktat Medborgarkontor. Felanmä
lan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone ( Andraid och iPhone/iPad) samt via 

hemsidan och sociala medier (Facebook och lnstagram). 

Under 2013 har kommunen en ny telefonväxel och i och med det har vi startat upp ett Kontaktcenter. 
Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stället för en traditionell växel

funktion. Vi arbetar för att utveckla kontaktcentrets funktion. 

Medborgarkontoret organiserar från och med maj månad kommunstyrelsens administratörer i en ge
mensam enhet med intern nyrekryterad enhetschef som också organiserar kontaktcentret 

Ny enhet har startats, juridiska enheten, som i nuläget organiserar kommunens överförmyndarhandläg

gare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrån med vår kommunjurist som enhetschef. 

Kultur- och fritidskontor 

J dagsläget är 8% av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10%. Arbetet på ungdomslokalen 

sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdo

marna. 

Räddningstjänst 

Förebyggande verksamhet fortgår, tillsyn fortgår enligt plan. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 
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Nämndens målsättning är att minska andelen skador/olycksfall/brott samt att sjukfrån
varon understiger 5 %. 

Räddningstjänstens medarbetare bidrartill målet när räddningsarbetet utförs väl utan 
att personalen skadas. (angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär} samt när 
sjukfrånvaron understiger 4 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och 
arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra medarbetarenkä
ter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar til! malsättningen genom att verka för en gemensam idealb1id av iedar
skap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 perso

ner. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

Samhällsbyggnadskontor 
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Trygg. säker och utvecklande arbetsmiljö: Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbun
det. Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret är lägre än för förvaltningen och arbetsskador och 
tillbud har inte rapporterats under året. 
Medarbetarundersökning har genomförts under våren och arbetet med uppföljning och handlingsplaner 
beräknas vara färdigt under hösten. 
Delaktighet och inflvtande för medarbetarna: Delegationsordningen har anpassats efter den nya organi

sationen. 
Medarbetarsamtal har genomförts med utvecklingsplaner för medarbetarna. 
Facklig samverkan sker även på kontorsnivå sedan årets början. 
Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomförs i september. 

Medarbetarundersökning har skett och arbete med framtagande av handlingsplaner pågår. 
Tydligt och bra ledarskap: Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, tex lönesamtal och 

lönerevison. 
Handlingsplaner för utveckling av enheterna finns och revideras utifrån senaste medarbetarundersök
ningen. 

Personalkontor 

Arbetet under första delen av år 2013 har dominerats av implementering av ny organisation samt fort
satt organisationsutveckling för ökad effektivisering och medborgarvänlighet Arbetsmetoder, rutiner 

och styrdokument utvecklas och anpassas till nya förutsättningar samt kommuniceras löpande. 

Sjukfrånvaron understiger 5 %och antalet rapporterade skador, olycksfatl och brott har minskat. Ar
betsmiljöutbildningar har genomförts under våren liksom mätning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
{i medarbetarundersökning}. 

Delegationsordning har utvecklats och anpassats till organisationsförändringar liksom struktur för sam

verkan enligt FAS-modellen. 

En utredning som är baserad på erfarenheter från andra kommuner har gjorts gällande "heltid en rättig
het- deltid en möjlighet". 

Genom ett konsultativt förhållningssätt bidrar spedalister inom stödfunktioner till chefers ökade kom
petens i arbetsrätt. Personalkontoret har arrangerat utbildning i lönebildning för alla chefer. Behov av 

fortsatt utveckling och genomförande av chefsträffar finns. 

Medarbetarundersökning har genomförts. Resultatet har förmedlats till chefer. Under hösten ska resul

tatet bearbetas, kommuniceras och ligga till grund för handlingsplaner för utveckling av ledar- och med
arbetarskap. 

Det finns 19 chefer inom hela Sala kommun som har personalansvar för fler än 30 underställda {varav 1 

tillhör KSF). 

Som stöd i arbetsmiljöarbete har Sala kommun ny leverantör av företagshälsovård, Previa {från 2013-01-

01). Samarbetsformer utvecklas och nya datasystem för uppföljning av sjukfrånvaro har införts. Vårt 
rapporteringssystem för tillbud, skador, olycksfall och brott används allt mer. Det ger oss möjlighet att 

arbeta mer förebyggande. Antalet skador, olycksfall och brott har minskat sedan föregående mätning. 

Räddningstjänst 
Plan för 2013-2015 följs. l nuläget inga andra förändringar. 
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PERIODEN SOM GÅTT 

Kommunchef 
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• Arbetet med att genomföra beslutade organisationsförändringar har pågått 
under kommunchefens ledning. 

• Rekrytering av ny kommunchefhar pågått under våren och två förvaltnings
chefer har i olika perioder upprätthållit kommunchefstjänsten i avvaktan på 
ny kommunchef. 

• Ett arbete med att anpassa kommunstyrelsens verksamhet till sänkt ekono
misk ram har skett. 

• Samverkan mellan kontor och förvaltningar har ökat. 

• Arbetet med att via koncerngemensamma träffar skapa en koncernanda har 
påbörjats. 

Samhällsbyggnadskontor 

• Samhällsbyggnadskontoret har sedan bildandet slagit ihop planering och ut
veckling med bygg och miljö, vilket gett förutsättningar för att samordna 
ärenden. Under våren genomfördes en till förändring som innebar att admi· 
nistratörer flyttades till medborgarkontoret 

• Kontoret har också genomfört en fysisk omflyttning som innebär att alla 
tjänstemän finns på samma våningsplan men att flera medarbetare delar kon
torsrum. Detta medförde omfattande arbete med möblering, ljus, ljud mm för 
att åstadkomma bra arbetsmiljö. 

• Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet kring 
vakanser och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem tjänster på 
miljöenheten, tre på byggenheten och två på planerings- och utvecklingsen
heten. Rekrytering på bygg- och miljöenheterna har nu genomförts till den 
största delen utan allvarliga negativa konsekvenser för verksamheterna eller 
medborgarna. 

• Antalet planeringsarkitekter minskade från fyra till tre i budgeten för 2013. 
Samtliga av de tidigare fyra, ink! planchef, planarkitekterna har slutat och er
satts av två planarkitekter. En ramavtalsupphandling slutfördes under våren 
och som vanns av Tengbom. Osäkerhet finns kring rekryteringsbeslut av en 
tredje planeringsarkitekt pga de besparingskrav som föreligger och tillsvidare 
ges uppdrag istället till Tenghom. Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen 
varit mycket hög på kontorets tre enheter. 

• strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6,7 och 9 efter 
Norrbygatan. Verdandi 9 såldes till byggfast för byggande av livsmedelsbutik. 
Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett 
resecentrum förvärvades stationsfastigheten av jernhusen. 

• Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget. 
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Tekniskt kontor 
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Maskinupphandlingen har avslutats och Sala kommun har fått förnyade avtal 
gällande entreprenadmaskiner. 

, Inmätta GPS-data är inlämnat till lantmäteriet för beräkning av transformat
ionskonstant för att byta till Sveriges nya koordinatsystem Sweref 99 16 30 
under vintern. 

, Planering inför starten av tillagningsköket på nya äldre boendet. 

• Inflyttning av nya hunddagiset på Gärdesta hus nr 4 skedde i februari. 

• stationshuset köps in av Sala kommun i juni. 

• Länsstyrelsen beslutade att inte förelägga va-verksamheten att inrätta verk
samhetsområde för vatten och avlopp i Ljömsebo. 

Inriktningsbeslut och medel tillsattes för stadsparkens utveckling. 

Byggnation av omstartsstation i Grällsta har påbörjats och beräknas vara i 
bruk under hösten 2013. 

• Påbörjat upphandling av leasingbilar till kommunens bil pool. 

Medborgarkontor 

• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt 
vidareutveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. 

• Medverkan vid Salarnässan med temat Medborgarservice där ett brett urval 
av service och tjänster för medborgarna exponerades. 

• Annonsering, trycksaker, expo- och profilmateriaL 

Den l juni bildades den juridiska enheten bestående av överförmyndarhand
läggarna, konsumentrådgivaren samt kommunjuristen. 

• Kommunen har sedan l mars ny telefoniplattform med ny leverantör av tele
foni TDC. 

• Den första etappen av kommunens stomnät för bredband kommer att bli klart 
under 2013. 

• Vi organiserar två nya enheter på kontoret, administrativa enheten för för
valtningen och juridiska enheten för kommunen 

• Upphandlingen av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, ephorte, är 
just klart. 

Kultur-och fritidskontor 

• 

• 

• 

Bildandet av ett Kultur- och fritidskontor. 

Överflyttning av kulturentreprenören . 

Totalrenovering av golvet i Sal 3, Idrottshallen . 
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• Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veckor 
med nästan 3 00 barn. 45 % av alla barn i års k 4-6. 

Ekonomikontor 

• Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela ekonomi
cykeln 

Personalkontor 

• Övergång till ny leverantör av företagshälsovård, inklusive system för be
slutsunderlag vid rehabilitering och uppföljning. Chefer har tillgång till sta
tistik för respektive verksamhetsområde. 

• Interna arbetsmiljöutbildningar och utbildning för chefer i lönebildning har 
genomförts liksom ledarutbildning för Tekniska kontorets chefer. Lönesät
tande chefer har även fått introduktion i och tillgång till ett praktiskt verktyg 
för lönesättning. 

• Medarbetarundersökning har genomförts och stödmaterial för fortsatt arbete 
med resultatet har förmedlats till personalansvariga chefer. 

• Upphandling av nytt lönesystem har genomförts och överenskommelse om 
utvecklat samarbete med Heby gällande löneadministration har träffats. 

• Dokumenterat stödmaterial för systematisk dialog enligt FAS (Förnyelse, Ar
betsmiljö och Samverkan) har upprättats, presenterats och gjorts tillgängligt 
på vårt intranät. 

• Utredning om "heltid en rättighet- deltid en möjlighet" har framställts, base
rad på omvärlds bevakning. 

• Nya, förvaltningsvisa, regler beträffande friskvård har tagits fram. 

• Representerat Sala kommun externt för marknadsföring av kommunen som 
arbetsgivare, t ex i Vägledarforum på Målardalens högskola samt i styrgrup
pen för VOC (Vård och omsorgscollege J. 

Räddningstjänst 

• Inköp påbörjat av nya klippverktyg för trafikolycka. 

• Rekrytering av ersättare för pensionerad verkmästare påbörjad. 

• Förbättring fordonspark på stationerna Sala-Heby-Ransta. 

• Utryckningsvolymen har detta år hittills stabiliserats till i stort sett normalt, 
trots en torr och fin sommar bar endast ett fåtal skogsbränder uppstått, dock 
ej av större karaktär. 
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Arsprognos 2013 
-----------~-~-----·----- --- ------- ----~---·--- ---- ·------------·---···--- ---

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kostnader 412 285 382 323 29 962 623 432 618 942 4 490 

Intäkter 263 645 253 783 9 862 410 481 408 691 -1790 

Nettokostnad 148 640 128 540 20100 212 951 210 251 2 700 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 6 826 5410 1416 10 512 10 462 so 

Sam h ä lisbyggnadskontor 36 369 32 253 4116 54480 53 580 900 

Tekniskt kontor 28 022 18 068 9 954 36 345 37195 -850 

Medborgarkontor 22 333 22 378 -45 34 534 32 634 1900 

Kultur-och fritidskontor 26 846 24 658 2188 37 350 37100 250 

Ekonomikontor 5 285 4 823 462 7 938 7 638 300 

Personalkontor 6 384 6 212 172 9 548 9 398 150 

Räddningstjänst 16 575 14 738 1837 22 244 22 244 o 

Summa 148 640 128 540 20100 212 951 210 251 2 700 

Tkr Perioden jan-aug 2013 Årsprognos 2013 ________ , _________ 
Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Nettoutgifter 105 722 55 203 so 519 158 575 146 890 11685 

Samhällsbllggnadskontor 

Inköp av mark 4 893 7 341 -2 448 7 340 9 040 -1700 

Försäljning övrig mark -2133 -5 655 3 522 -3 200 -4900 1700 

Citybanan 1287 o 1287 1930 o 1930 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 3 872 1126 2 746 s 807 5807 o 

VA-program 17 019 4 661 12 358 25 528 22 573 2 955 

Parkprogram 1237 l 021 216 1855 1855 o 

Kontorsledningsprogram 287 94 193 430 280 150 

Teknisk service program 1633 1359 274 2 450 2450 o 

Kart/mät program 83 o 83 125 125 o 

Gruvans vattensyst pgrm 1160 43 1117 1739 1739 o 

Lokalprogram 70 018 39 850 30 168 105 022 98 522 6 500 
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Tkr Perioden jan-aug 2013 Årsprognos 2013 

Medborgarkontor 

!t-investeringar S17 S47 -30 77S 77S o 

Bredbandsinvesteringar 1333 34 1299 2 000 1400 600 

Hemsidans omarb/Utv. 300 o 300 4SO 4SO o 

Ärendehant.system o 86 -86 o 4SO -4SO 

Räddningstiänst 

Räddningstjänst 3 S20 4 6S6 -1136 s 280 s 280 

Totalförsvar 696 40 6S6 1044 l 044 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens Resultat 
Kommunchef 

Kostnaderna för utredningar, ekokommun samt för gemensamma förvaltnings
kostnader har varit lägre än budget under perioden och bidrar till avvikelsen. 

Samhällsbyggnadskontor 

Periodavvikelsen beror dels på vakanser inom Bygg- och Miljöenheterna dels på 
förbättrad samplanering mellan linjetrafik och entreprenörsskjuts inom verk
samheten Samhällsfinansierade transporter. Dessutom finns viss periodiserings
avvikelse av budget 

Tekniskt kontor 

Kontorsledning 

o 

o 

Den flyttade budgeten för administrativ personal ger en något skev bild av verk
samhetens resultat då ingen hänsyn tagits till kollektivens del i administrationen. 
Vad gäller resultatet för miljö- och naturvård kommer statsbidragen att rekvire
ras under andra halvåret. Ökade personalkostnader kan konstateras inom verk
samheten allmän- och publik mark då fler skrotbilar än beräknat har tvingats tas 
omhand. Inom uppdragsverksamheten har kundfaktureringar inte genomförts 
vid uppföljningstillfället. 

Kart/mät 
Ingen avvikelse totalt för perioden. Personalbudgeten har, på grund av vakanser, 
gett ett överskott på cirka 150 tkr och intäkterna är cirka 150 tkr mindre än bud
geterat 

Lokalförvaltarna 
På grund av flera uppkomna fastighetsskador, bland annat i Kila skola, så har en 
omarbetning av underhållsplanen för 2013 krävts. Konsekvensen av detta blir att 
delar av det planerade underhållet får skjutas framåt i tiden. 
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Almsjukan har i år drabbat ett ovanligt stort antal träd och sommarens torka har 
medfört många döda träd som av säkerhetsskäl tvingats tas ned. Stora resurser 
är lagda på att föryngra buskage och grönområden för ökad framkomlighet och 
trygghet, då många platser varit eftersatta. Besparingar kommer att ske på bland 
annat personalkostnader för att klara årsbudgeten. 

Samhällstekniska 
Verksamheten belastas av projekteringskostnader för dagvattenhantering på 
Fridhem som enligt KS beslut ska belasta kommunstyrelsen. 

Det har varit en intensiv planeringsperiod inför sommaren och höstens investe
ringar vilket genererat högre personalkostnader än budgeterat. Ä ven arbetet 
med plan för Sala stad har föranlett fler nedlagda timmar än budgeterat. 

AV'.rikelse på grund av felbudgeterade kapitaltjänst.~ostnader i ramutlägget för 
gruvans vattensystem. Tjänst som trafikingenjör har varit vakant på deltid under 
perioden vilket medfört lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. 

Teknisk service 
För perioden kan konstateras ett underskott för maskiner och bilar på grund av 
ökade kostnader för reparationer och reservdelar. 

Kostenheten 
Ökade kostnader samt ingen kompensation genom prishöjning/portion leder till 
underskott för perioden. Intäkter samt verksamhetens personalkostnader redo
visas efterföljande månad. 

Renhållning 
Ett underskott för renhållningen på grund av släpande intäkter. 

Va-kollektivet 
Arbetet med vattenskyddsområde har avstannat i väntan på politiska beslut om 
ärendet. Därför har inte alla medel för konsultarvoden utnyttjats. 

Medborgarkontor 

Periodens kostnader följer väl den periodiserade budgeten. 

Kultur-och fritidskontor 

Periodawikelsen för kultur- och fritidskontoret beror främst på att förenings
drivna bygdegårdars investeringskonto inte har utnyttjats. 

Ekonomikontor 

Awikelsen beror huvudsakligen på vakanser under perioden. 

Personalkontor 

Periodawikelse främst p.g.a. att kostnaderna för lönesystemet är lägre än budget. 

Räddningstjänst 

Delårets awikelse beror på periodiseringsawikelse. 
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Kommunchefens verksamhet beräknas följa budget med ett troligt överskott på 
ca 50 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 
Intäkter från miljöskyddsverksamheten har minskat under året. En orsak är 
minskade intäkter från enskilda avloppstillstånd. Detta kompenseras av mins
kade personalkostnader p.g.a. av vakanser. 

Bygglovintäkterna ligger något lägre än budgeterat men kompenseras av mins
kade personalkostnader p.g.a. vakanser. Bostadsanpassningsbidragen ser ut att i 
huvudsak följa budget. 

Sammantaget beräknas ca 200 tkr i överskott för bygg- och miljöenheterna. 

Planerings- och utvecklingsenheten 
Överskott ca 700 tkr beräknas för verksamheten Samhälisfinansierade transpor
ter. Orsaken är förbättrad samplanering mellan linjetrafik och entreprenörs
skjuts. 

Tekniskt kontor 

Kontorsledning 
Fördelningen av OH -kostnader kommer att ses över i och med genomförd omor
ganisation. Detta kommer att påverka resultatet i jämförelse med uppsatt siffer
budget. Resultatet för allmän- och publik mark kommer att vara ett underskott 
med ca 35 tkr till följd av ökade personalkostnader i samband med omhänderta
gande av skrotbilar. För miljö- och naturvårdsverksamheten förväntas resultatet 
bli ett överskott på ca 55 tkr till följd av bland annat minskade personalkostna
der. Den totala budgeten för kontorsledningen kommer att hållas. 

Kart/mät 
Personalbudgeten ger ett överskott på grund av vakant tjänst. Inkomsterna når 
inte upp till budgeterade beroende på få lantmäteriförrättningar och ett minskat 
bostadsbyggande. Totalt kommer enheten att hålla budget på års basis. 

Lokalförvaltarna 
Det totala intäktsbortfallet för lokalförvaltarnas outhyrda lokaler är 4 190 tkr och 
avser endast värme & el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre underhåll, 
sommar- och vinterskötsel på grönytorna samt vinterväghållning. De outhyrda 
lokalerna är: F d skolhuset i Salbohed, delar av Åsgården i Möklinta, Tränggatan 
3, Portvaktsgatan l och 4 samt delar av Centralskolan i Västerfärnebo. 

För att klara budget, med det beslutade överskottet, arbetar enheten dels med en 
mycket slimmad organisation, dels sänks den planerade underhållsnivån från 
normal tilllåg på fastigheterna samt att enheten i mindre grad arbetar med års
entreprenörer. Enheten arbetar aktivt med att energieffektivisera fastigheterna 
för att få ner energikostnaderna. 
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För skogverksamheten är gallringsbehovet stort och mycket resurser har lagts på 
detta. Samtidigt minskar antalet slutavverkningsposter. Detta har lett till mins
kade nettointäkter. Genom att skjuta på underhåll på skogsbilvägar och dikningar 
är förhoppningen att ändå klara skogens avkastningskrav. 

Samhällstekniska 
På grund av vakans på hel-och deltid på tjänsten som trafikingenjör under del av 
året är prognosen ett överskott på l 00 tkr. 

Prognosen för gruvans vattensystem är ett överskott på 2 000 tkr på grund av 
felbudgeterade kapitaltjänstkostnader i ramutlägget samt vakant tjänst som an
svarig för gruvans vattensystem. Drift och underhåll på anläggningen kommer 
dock att genomföras enligt plan. 

Teknisk service 
För centralförrådet är prognosen ett överskott på 200 tkr. Till följd av ökad för
säljning samt lagertöring av endast etterfrågade varor och en kontinuerlig juste
ring av priser. l fordonsverksamheten har utrustning för att kunna åtgärda "van
lig" service införskaffats. Det gör att verkstadskostnaden för externa verkstäder 
minskar. Ökad kontroll av användargraden av de fordon som har kilometerpris 
eller fast månadskostnad. Trots detta är prognosen ett underskott på 500 tkr. 
Bilpoolen beräknas ge ett nollresultat för året 

Användargraden för maskiner behöver utökas och prissättningen ses över. Svårt 
att förutse hur mycket maskinerna kommer att användas, då detta styrs av hur 
vintern blir med snöröjning och sandning. Beräknat underskott 300 tkr. 

Kostenheten 
Hyreshöjning på grund av nödvändiga renoveringar, ökad personalkostnad på 
grund av löneökning och ingen kompensation för detta, då prishöjning per port
ion inte får ske, gör att det är en stor utmaning att nå det budgeterade målet på 
l 600 tkr i överskott Detta trots sänkta livsmedelskostnader och lägre vikarie
bemanning. 

Livsmedelskostnaderna har minskat genom ett aktivt arbete för att minska mat
svinnet samt att budgeten för måltiderna har sänkts med ca 1,50 kr per portion. 
Nytt livsmedelsavtal gäller från 2012. Fortfarande används 25% ekologiska 
livsmedel men för att ha det, krävs utbyte av en del animaliskt protein mot vege
tabiliskt protein. Detta medför ett mer klimatsmart sätt som också visat sig vara 
ekonomiskt 

En effektiv vikarieplanering har resulterat i att timlönskostnaderna har minskat 

För att klara budget krävs prishöjningar j portion utifrån de faktiska kostnadsök
ningar samt att en omorganisation av enheten genomförs där kompetens och 
effektivitet värderas högt. 

För närvarande har kostenheten 53,82 årsarbetare, målet för verksamheten är 
att komma ner till 49 årsarbetare. En expansion av enheten med Gärdesta försko-
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lekök (1,5 årsarbetare J gör att neddragningen av antal personer och årsarbetare 
inte ser mer markant ut. 

Prognosen för hela året är ett underskott mot budget med cirka l 150 tkr. 

Va-kollektivet 
Prognosen pekar på ett underskott på 600 tkr som balanseras mot tidigare över
skott. Vissa osäkerhetsfaktorer finns i prognosen. Regresserna från 2012 års 
översvämningar är inte klara ännu, vilket kan medföra ökade utgifter för va
kollektivet. 

Renhållning 
Taxan från årsskiftet gav inte tillräckligt för att täcka alla kostnader. Beslut har 
tagits om ny taxa som gäller från halvårsskiftet 2013. Årets resultat beräknas 
dock bli ett underskott på 600 tkr. 

~edborgarkontor 

Kontoret beräknas lämna överskott, ca 1 900 tkr. Överskott i personalbudget, ca 
500 tkr för ej tillsatta tjänster som informationsstrateg/utredare/IT -strateg. 
Budget för cykelleder beräknas lämna överskott, ca 1 200 tkr. Överskottet för 
cykellederna kommer troligen att begäras i överfört anslag till 2014. 
Medfinansiering av bredband tros lämna ett överskott med 200 tkr p.g.a. att inte 
så många byalag har startats ännu. Endast två byalag har kommit igång, Vren
ninge och Gussjö. 

Kultur-och fritidskontor 

Årsprognosen för kontorets del är ett överskott med ca 250 tkr. 

l 000 tkr beräknas i överskott för föreningsdrivna bygdegårdars investerings
konto. Inga ansökningar som är kopplade till Boverket har inlämnats. 
Ombyggnation av kontorslokal i biblioteket för kulturentreprenör, -70. 
Ombyggnation av kontorslokal på Lärkan för fritidsutvecklare, -70 tkr. 
Personalbudget för tidigare förvaltningschef övergick till att bli personalbudget 
för kulturentreprenör fr.o.m. 2012. Under 2013 har kultur- och fritidsenheten 
omorganiserats till ett kultur- och fritidskontor med kontorschef. Underskott i 
personalbudget beräknas med ca -160 tkr. 
Ny hyreskostnad för ispist, -320 tkr. 
Minskade intäkter från Sala hockey enligt beslut i KS 2012, -40 tkr. 
Extra bidrag till Sala FF för 2012, beslut i KFU, -98 tkr. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontorets beräknade avvikelse, 300 tkr är hänförlig till personal. Avvi
kelsen beror på vakans av upphandlartjänst, nedsättning av tjänstgöringsgrad 
och effekter av årets lönerevision. 
Eventuellt kan konsultinsatser behövas i samband med upphandling. 
Det är osäkert om en större planerad uppgradering av ekonomisystemet hinner 
genomföras under året. Leverantörens planerade uppgradering har försenats. 
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Osäkerheten avseende konsultinsatser och ekonomisystemets uppgradering kan 
innebära att överskottet kan bli större än nu prognostisera t. 

Personalkontor 

Då upphandling av lönesystem resulterat i att befintligt system moderniseras, i 
stället för byte av system, bedöms kostnaden bli lägre än budgeterat och ge ett 
överskott vid årsskiftet. storleken är svårbedömd eftersom avtal tecknas i sep
tember men uppskattas till ca 100 tkr. 

Intäkter för fakturerad drift av lönesystem och för HR-tjänster beräknas bli något 
högre än budget, ca 50 tkr. 

Räddningstjänst 
Ingen årsavvikelse beräknas i nuläget. 

Investeringar 

Årsprognos 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark/ Försälining övrig mark 
Inköp av stationsfastigheten är en oförutsedd investering som belastar investe
ringsbudgeten med 2.2 mkr, dock bedömer kontoret att klara detta inom ramen 
då bl.a. Verdandiförsäljningen gav ett tillskott. Inköp av fastigheterna Löparen 6, 
7 och 9 innebar en kostnad på ca 6.8 mkr vilket har anvisats kontorets budget. 

Citybanan 
Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gör att budgeten 
inte behöver utnyttjas. Överskott 1 930 tkr. 

Tekniskt kontor 

VA-program 
Projektet ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 kommer att pågå under 
vintern 2013-2014. Prognosen är att 3 000 tkr kommer att begäras i överfört 
anslag ti!l2014. 

Om byggnationen av Vads pumpstation överskred budget med cirka 45 tkr. 

I projektet byte av övervakningssystem vid avloppsreningsverket Sala är upp
handlingen återigen överklagad. Inget beslut har fattats av förvaltningsrätten. 
Eventuella kvarvarande medel kommer att begäras i överfört anslag till 2014. 

Kontorsledningsprogram 
Investeringar sker enligt plan. Dock kommer inteplotternatt behöva bytas ut och 
150 tkr kommer att återlämnas i bokslut 2013. 

Kart/mät program 
Inga uppdateringar har funnits för enhetens cad- och fastighetsdataprogram, 
därför är inga investeringar gjorda hittills. Eventuellt kan uppdateringar komma 
under slutet av året. 
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Upphandling pågår för projektet tillagningskök Ösby med budgeterade medel, 
10 000 tkr. Ett eventuellt överskott kommer att begäras i överfört anslag till 
2014. 

Projektet Nytt äldreboende med budgeterade medel 78 996 tkr. Enligt antagen 
betalningsplan kommer projektet att ha ett överskott på ca 6 500 tkr vid årets 
slut, dessa medel kommer att begäras i överfört anslag till2014. 

Medborgarkontor 

H-investeringar 
Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk. 
Budgeten beräknas bli använd i sin helhet. Under våren byttes kommunens 
brand väggar. 

Bredbandsinvesteringar 
Oklart hur mycket som kommer att hinna hyggas i år. Vi beräknar att det blir ca 
600 tkr i överskott. Dessa medel kommer att begäras i överfört anslag till 2014. 

Hemsidans omarbetning och utveckling 
Projektet och arbetet är påbörjat. Ingen ekonomisk avvikelse beräknas i nuläget. 

Ärendehanteringssvstem 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 267 attuppdra till kommunstyrel
sens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, 
som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning samt att kostnaden skulle 
täckas genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens förvaltning. 

I förvaltningens strategiska plan 2014-2016 begärdes dock investeringsbudget 
för inköpet av ärendehanteringssystemet Vid den tidpunkten var det ännu oklart 
när införskaffande av systemet skulle ske. Förvaltningen beviljades investe
ringsmedel 750 tkr för 2014. 

E- förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet Enligt 
betalningsplanen ska 10% av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40% 
vid driftstart och 50 %vid övertagande. Driftstart beräknas till mitten av decem
ber och övertagande till början av 2014. Eftersom investeringsprojektet i nuläget 
saknar budget beräknas ca 450 tkr i underskott för 2013. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 
Ingen beräknad avvikelse, följer årsplanen. 

Totalförsvar 
Ingen beräknad avvikelse, följer årsplanen. 
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FRAMTIDEN 

Kommunchef 

• Ny kommunchef sätter sig in i Sala kommuns verksamhet. 

• Fortsatt utveckling av koncernsamverkan. 

Fortsatt utveckling av kommunstyrelsens verksamheter. 

Samhällsbyggnadskontor 
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• Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkön i kvarteret Lo-
djuret på Ängshagen när väg o VA är färdigbyggd. 

• Kurnia Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds tomtkön 

Tekniskt kontor 

• Upphandling av vinterväghållningen ska ske under hösten. 

Ett införande av utmaningsrätt för teknisk verksamhet, kommer att påverka 
omfattningen av kontorets uppdrag. 

Under hösten uppgradera kommunens avtal med lantmäteriet beträffande 
noggrannare ajourföring av byggnadsregistret vilket ger kommunen ökade 
inkomster. 

• Under hösten kommer implementeringen av kostenhetens kostdataprogram 
att genomföras. Det innebär att måltidsprocessen genomförs med hjälp av 
kostdataprogrammet Från beställning från kund till faktura till kund. 

• Riktlinjer och avtal kommer att skapas i samverkan mellan kostenheten och 
vård- och omsorgsförvaltning samt skolförvaltningen. 

• Stor utmaning att klara målet att få ett positivt resultat på 3,3% av omsätt
ningen för kostenheten. 

• Nya äldreboendetstär klart under april 2014. 

$ Arbetet med energieffektivisering av fastighetsbeståndet fortgår. 

• Överklagan på "byte av övervakningssystem på Sala avloppsreningsverk" kan 
ge stora problem för driften av vattenproduktion, avloppsrening och pump
stationer. Reservdelar till nuvarande system finns inte att få tag på och radio
tillståndet löper ut vid årsskiftet. Radiotillståndet förlängdes vid förra över
klagan och det kan vara stora svårigheter att förlänga ytterligare en gång. 
Bryts radiokommunikationen måste vi övergå till helt manuell drift, vilket är 
arbetsintensivt och kostsamt. 

Projektering och byggande av gata, vatten och avlopp samt dagvattenhante
ring för nya småhustomter på kvarteret Lodjuret på Ängshagen. 

Tillsammans med Trafikverket arbeta aktivt med åtgärder för att minska tung 
genomfartstrafik på Sörskogsleden. 
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• Ny upphandling av slamentreprenör. Detta sker eventuellt i samarbete med 
H e by kommun. 

• Översyn och modernisering av centralförrådet 

Medborgarkontor 

• Framtagning av webbprogram samt omgörning och utveckling av hemsidan. 

• Ombyggnation av det kombinerade medborgarkontoret och turistbyrån för 
att få öppnare och större besöksmottagningsytor samt för att renodla och tyd
liggöra information och serviceutbud. 

• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt 
utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. 

• Framtagning av förebyggande utbildning om hot och våld för Sala kommuns 
medarbetare. 

• Framtagning av e-strategiskt program 

• Framtagning av handlingsprogram för bredband samt handlingsprogram för 
l T- och kommunikation. 

• Framtagning av en flerårsplan för utbyggnaden av kommunens stamnät för 
bredband på landsbygden. 

• Nyupphandlat dokument- och ärendehanteringssystem, ephorte från EVRY, 
förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar ärendeprocessen, ökar 
servicenivån och förenklar rutiner. 

Kultur- och fritidskontor 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på läktare, omkläd-
ningsrum och ny idrottshall. 

• Täljstenens framtid som kulturhus. 

• Kulturplanens antagande i december. 

Ekonomikontor 

• Fortsatt arbete med utveckling av frågor gällande mål och budget. 

Personalkontor 

• Implementering och anpassning av löne-/P A-system. 

• Utveckla och anpassa rutiner, processer och arbetsmetoder. 

• Rekrytering och introduktion av HR-konsult och löneassistenter. 

• Rekrytering av chef för Räddningstjänst. 

• Lönekartläggning. 

• Arrangera utbildningsinsatser för chefer. 

• Chefsstöd vid arbete med resultat av medarbetarundersökning. 
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Räddningstjänst 

• Befälsutbildning hel/deltid hösten 2013/våren 2014. 

• Anställning av ny räddningschef. 
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Bildnings- och lärandenämnden 

MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 
Mål~~ bedöms i~ te bli up~f;iJd~-·~-~-~--------·----·---·-·------·-~----0------

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redanjbedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kornmunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: ETT-VAXANDE SALA ---~------ -

Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50% av kommunens ungdomar väljer 

MÅL: EN LÅNGSlKT!G SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLJNG 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet samhällsutveckling: 

33,0 {34,3 förra året) procent av Salas elever valde Kungsängsgymnasiet och 10,6 (11,8) 
procent Ösby, alltså totalt 43,6 (46,1). Mätdatum mellan åren skiljer sig dock något, 28 
augusti (15 september). 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

-MXL~NOJDAMEDBCJRGARE OCH-BRUKARE~~------~----------~-----

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

antalet inskrivna förskolebarn per avdelning i snitt är 
- högst 14 på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 
- högst 20 på syskonavdelningar (3-5 år) 
(mäts i april} 

minst 95% av eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan. 

minst 85% av avgångseleverna i gymnasieskolan får fullständigt slutbetyg 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

o 

När svaret på frågan "Mina lärare förväntar sig attjag ska nå målen i alla ämnen" i SKL:s 
"Öppr.a jämförelser" är "stämmer helt och håller" eller stämmer ganska bra" överstiger 

90 procent i årskurs 5. 

o 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 
l april var i snittantalet på småbarnsavdelningar 14,9 och på syskonavdelningar 21,2. 

88,6 procent av eleverna var behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan. 

78,3 procent av eleverna lämnade grundskolan med fullständiga betyg. 

49 procent av eleverna svarade "stämmer helt och hållet" och 34 procent "stämmer ganska bra" på 

frågan om lärarnas förväntan. Det är alltså sammanlagt 83 procent. 

82,2 procent av avgångseleverna fick slutbetyg. Resultatet är bättre än förra årets värde (79,2%). Sko

lornas värden: Kungsängsgymnasiet 87,2 %, Ösby 72,2 %. 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

-MÅL: TRYGG, SÄKER OCHUTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 
---~·---

Det totala sjuktalet i förvaltningen understiger 4% 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

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

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
Det genomsnittliga sjuktalet de senaste 12 månaderna var 5,0 procent. 

Personalen ger det genomsnittliga betyget 3,4 (på en 5-gradig skala) på personalenkätens 

fråga om delaktighet. 

PERIODEN SOM GÅTT 

o 

o 

• Verksamhetsåret inleddes med en budgetram som med beräknade all
männa kostnadsökningar låg 20 mkr under 2012 års nivå. Efter fullmäk
tiges beslut om ramförstärkning blev nettoskillnaden 15 mkr. 
Stora förändringar har skett inom ledningsorganisationen och actminist-

54 (88) 



ss (88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

rationen för att minska kostnaderna. Det gäller främst inom vuxenutbild
ningen, särskolan och Ösby naturbruksgymnasium. l övrigt har verksam
hetsanpassningar gjorts inom grundskolan och gymnasieskolan- vilket i 
första hand påverkat antalet lärare. Även inom kulturskolan har omfat
tande uppsägningar gjorts- vilket fått stora återverkningar i den lilla or
ganisationen. l november vet vi hur personalstaten förändrats- men en
ligt förvaltningens preliminära beräkningar torde minskningen ligga på 
ungefär 30 tjänster. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan~aug 2013 Årsprognos 2013 
-- ~--·---~---- -----~ --- ---------~ ----~--~~-

Driftbudget Budget Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

Kostnader 350 350 338 302 12 048 534 374 534 374 o 
Intäkter 50 248 49 338 911 75 369 75 369 o 
Nettokostnad 300 102 288 965 11137 459 005 459 005 o 
Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelsevht 563 451 113 845 845 o 
Kulturskola 3 429 3 815 -387 5162 s 662 -500 

Central förvaltning 10 398 6 485 3 913 15 652 14152 1500 

Förskola 73 778 73 180 598 111179 111179 o 
Gymnasiesärskola 4 476 2 586 1889 6 713 6 713 o 
Särskola 7 226 7 826 -599 10 961 10 961 o 
Grundskola 138 043 131773 6 270 211486 211486 o 
Gymnasieskola 58 874 61249 -2 376 92 034 94 034 -2 000 

Vuxenutbildning 2 406 799 1607 3 609 2 609 l 000 

SFI 909 800 109 1364 1364 o 
Summa 300102 288 965 11137 459 005 459005 o 

Tkr Perioden jan-aug 2013 Arsprognos 2013 

Investeringar Budget Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

Nettoutgifter 4900 968 3 932 4900 4400 500 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
Överskottet på kostnadssidan ( + 12 mkr) beror på att kostnader för utbildnings
material till stor del uppstår under hösten och att budgeten inte periodiserats i 
samma omfattning ( + 3,2 mkr) samt att avstämningen av elevantalet som valt 
utbildning med annan huvudman än kommunen sker efter delårsbrytet, avvikelse 
jämfört med budget (5,2 mkr). Personalkostnaderna avviker med+ 1,2 mkr från 
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budget till största delen beroende på att semesterlöneskulden minskat vid de
lårsbrytet. 

Intäkterna +0,9 mkr jämfört med periodbudget Bidrag från Migrationsverket för 
mottagna flyktingar samt andra bidrag +3,7 mkr, intäkter från andra kommuner 
för utbildningsplatser -4,9 mkr jmfbudget i och med avstämning av elevantal 
efter delårsbrytet samt till sjunkande elevantal vid Ösby. 

Gymnasieskolan uppvisar underskott ( -2 376), vilket till största delen beror på 
att Ö s by visar underskott. 

Arsprognos 
Överskott på central förvaltning samt vuxenutbildning prognosticeras av ovan 
nämnda anledningar. 

Ösby prognosticerar ett underskott om ·l 900 tkr. Även kostnaderna för elever 
hos andra huvudmän kommer något överstiga budget, dock ännu osäkert hur 
mycket. 

Investeringar 

Periodens resultat 
Beviljade investeringar har inte verkställts ännu. C:afyra mkr har beviljats till 
verksamheten. 

Arsprognos 
Ett visst överskott torde uppstå. 

FRAMTIDEN 

• De olika verksamheterna behöver förstärkt stöd i det systematiska kvali
tetsarbetet. Hela organisationen måste bli involverad i det ständiga för
bättringsarbetet, utifrån grundsynen att vi vet att vi kan få alla barn och 
elever att lyckas. 

• De ekonomiska uppföljningarna behöver bli tydligare och den ekono
miska planeringen mer strategisk. 

• Det finns ett stort behov av att se över lokalanvändningen i förvaltningen, 
utifrån en långsiktig och väl förankrad strategi. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTlVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

57 (88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

o 
D 

• 
0 

MÅL= E:rTLINcs!K:T!Gsc>ci.\i:Tiiii.u3A."R-u1'vEcK.L!NG----~--·-------~--

Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för att människor med 
behov av stöd i olika former får adekvata insatser vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekono

miska resurser ska användas effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

Nämnden ska också inom sittverksamhetsområde bidra ti!J att människor kan leva ett 
aktivt liv, ha inflytande i samhället och med bibehållen självständighet uppleva trygghet i 
sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

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

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbe!astningen. 

AKTIVITETER 

• ,4.!!a verksamheter inom förvaltningen ska käl!sortera. 

• Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bil pool. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

En genomlysning för att få fram adekvata styrmått från verksamheten pågår. Inför resuttatår 2014 hop
pas dessa kunna användas. 

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

Bilpoolen används av alla verksamheter. 

57 (88) 



PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

58(88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

-MÅL: NOJDA MEDBORGARE-OCHBRUKARE---~~--·-··------·~~~-·-··-----· 

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

i paritet. 

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

get. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

• Kontaktmannaskap och genomförandeplaner genomgående för alla. 

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

MÅL: GOD SERViCE AV HÖG K'vALJTE 

Målet är nöjda kunder/brukare med framgångsfaktorerna rätt bemötande, kompetens, 

tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, avlastning för anhöriga, planering tid/resurs 
samt tillgänglighet. 

Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidensbaserad praktik och kvali
tetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitetsarbetet är hantering av syn
punkter/klagomåL Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuer!igt ti!l nämn

den samt större avvikelser. Kvalitetsarbetet ska återkopplas till verksamhet. 

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

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal. 

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

hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vårdkedjor ska ske inom 

ramen för arbetet med hemsjukvård i kommunens regi. 

• Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå systematiskt kart
lägga synpunkter/klagomål som inkommer i syfte att på ett effektivt sätt han

tera brister i verksamheten. Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela or

ganisationen. 

• Implementering av värdighetsgarantierna. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 
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Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om nämndens ansvarsom
råde genom att regelbundet ha öppna sammanträden samt utveckla kontaktpolitiker
uppdraget ur ett brukarperspektiv. 

AKTIVITETER 

• Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se 

• Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflyta ode. 

• Anhörigträffar 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

Arbetet med Leda för Resultat håller på att utforma ett arbetssätt som dokumenteras i kvalitetsled
ningssystemet Kvaliteten på verksamheten hur arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan sä
kerställas kommer följas upp. 
Andelen äldre i ordinärt boende har ökat. 
Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner som arbetsmetod för äldre
omsorgen fortgäL l genomförandeplanen ska den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som 
möjligt hur och när insatser ges. 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner och rehabplaner. 

Inom vård- och omsorgsboendena har brukar- och anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter. 
Genomgång och analys av resultaten i brukarundersökningar har genomförts inom alla enheter. Hand
lingsplaner utifrån uppföljning är påbörjade. 
Arbetet med att skapa sammanhållna vårdkedjor inom hemsjukvården pågår i teamarbetet och tillsam
mans med landstingsvården i Saia. 
Värdighetsgarantier för äldreomsorgen har införts. 
All personal inom äldreomsorgen har haft en planeringsdag där bemötande, värdighetsgarantier och 
brukarfokus diskuterats. 
Kvalitetsunderindikatorer för god service har försämrats något på läkemedelsavvikelser. 
Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har ökat drastiskt under främst sommaren. 
Öppenvårdsinsatser IFO har ökat. 
Funktionshinderområdet arbetar med genomförandeplaner och kontaktmannaskap. 
l snart alla våra olika LSS boendeformer används en systematisk metod (hur-pärmar) för att ta reda på 
hur de olika insatserna ska utföras utifrån brukarens behov/önskemål. 
Funktionshinderområdet använder sig av synpunktsblankett i verksamheterna. Hemsidan har delvis 
revideras på LSS området men fortsatt arbete kvarstår. Kvar att göra är att anpassa sidan för målgrupp
en funktionsnedsatta med t ex tal och bilder. Funktionshinderområdet har regelbunda boenderåd på 
afla gruppbostäderna samt referensgrupp av brukare från dagligverksamhet. Funktionshinderområdet 
har kvar att utveckla hur resultat och analyser ska kunna bli ett bra arbetsunderlag för förbättringar 
inom LSS. 
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Inom Vård~ och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fått allt 
större fokus under de senaste åren. Allt som sker inom nämndens ram har till syfte att 
vara till nytta för de som är i behov av våra tjänster. Al!a medarbetare har rätten och 
skyldigheten att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckl

ing. 

Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för a !la med
arbetares vätmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är 
ledorden för detta arbete. 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar genom att medarbetarna i förvaltningens verksam
heter trivs och känner sig trygga i arbetet. 

AKTIVITETER 

• Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 

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

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

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

AKTIVITETER 

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

• Inom ramen för FÖRSAM och ENSAM utveckla formerna i arbetet där medarbe
tarna tillsammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att skapa bästa 
möjliga nytta för den enskilde brukaren. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 
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Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhetsplanen och åtaganden 
i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att 
verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den 
enskilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbetsmiljö. 

AKTIVITETER 

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

• Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom värdegrund, kund
perspektiv och arbete med ständiga förbättringar. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

All personal har haft möjligheten att delta i en kommun övergripande medarbetarenkät Medarbetaren
kät 2013 har påvisat områden som förvaltningen måste arbeta med b la arbetsmiljö, ledarskap och 
lärande samt sjukfrånvaro. 
Genomgående är att frågorna som berör strategi får de lägsta poängen .Vissa verksamheter har påbörjat 
ett förbättringsarbete med hjälp av en handlingsplan för att förbättra på verksamheten. De andra 
kommer att starta snarast. 
Alta verksamheter har medarbetarsamtal, regelbundna APT träffar, planeringsdagar, ensamträffar. 
Dagligverksamhet har regelbundna etikträffar för att kunna fördjupa sig i olika svåra etiska situationer 
på arbetet. 
Målet för sjukfrånvaro understigande 5% kommer troligen inte att nås. Intensifierat arbete med att 
kartlägga och konkret arbeta med att sänka sjuktalen planeras under hösten. 
Mätningar av arbetsmiljörisker i ordinärt boende har inletts. 
Teamutveckling för individcentrerad vård och omvårdnad pågår kontinuerligt. Här implementeras ar
betssättet med riskbedömningar och planer. 
Inom samverkansarbetet provas att arbeta i VERKSAM möten inom område ordinärt boende. 
Kontakmannaskapsbeskrivningar finns men behöver återupptäckas. 
Nya lönekriterier skall tas fram under hösten. 
Vi känsla aktiviteter som pågår är bia teamutveckling via gruppfasarbete utifrån litteratur" att skapa 
effektiva team" av Susanne Wheelan. 
De flesta medarbetarna har svar på medarbetarenkät och verksamheterna har påbörjar arbete med att 
förbättra de områden som fick låga poäng. 
Alla LSS arbetsplatser har regelbundna APT träffar samt Ensam träffar där fackligsamverkan sker. 
På en av våra verksamheter har det gjorts en fördjupad analys av sjukfrånvaron med hjälp av Previa, vår 
företagshälsovård. Det har resulterat i en fortsatt handlingsplan mellan chef och arbetsgrupp. 
En gång om året genomförs medarbetarsamtaL 
Några verksamheter har provat på arbetsrotation. 
Cheferna har deltagit i föreläsningar som syftar till att få kunskap om hur man kan mäta, skapa nyckeltal, 
se över sina processer för att få ett jämnare flöde och säkerställa leveransen. 
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... ~------·· ~------- ----·-·-------··--·-~··---·--~- --~------ - ---~ -- -·-, 

PERIODEN SOM GÅTT 

Samtliga 

-Mede-l Individ., 
~milJ. A!~eh'! 

M~(!l H(mtjönst. 
hel:mjukvoifl\ 
re.!t.ab. 
~ufuköteclor 

-··Medel 
Funktit!I'ISlU!dsitt ..... 

• Under första delen av året har äldeomsorgen arbetat med att komma i fas 
efter den minskning av korttidsplatser som skedde i slutet av året 

• Under våren flyttades verksamheten på Lindgården till de tomma loka
lerna på Parklängan 2. Flytten gjordes till stora delar av förvaltningens 
vaktmästare, personal och chefer. Flytten möjliggjorde att nattbeman
ningen på hela jakobsbergsgården kunde säkerställas utan ytterligare 
kostnader. 

• SKL's centrala utbildning Leda för resultat slutfördes för ledning och 
stödfunktioner. 

• Planeringsdagar med temat bemötande genomfördes för all personal 
inom äldreomsorgen under våren. 

• Sju av hemtjänstens team har under våren flyttat in i gemensamma loka
ler i centrala Sala. Även hemsjukvården, nattpatrullen, larmverksamheten 
och rehabteamet utgår från samma lokaler för att underlätta teamarbetet. 

• Försök med att höja sysselsättningsgraden pågår inom några enheter på 
äldreomsorgen. Personalen anställs på högre tjänstgöringsgrader och 
den utökade tjänstgöringstiden bokas in vid behov av vikarie. 

• Förbättrat samarbete mellan nattsjuksköterskor och nattpatrull har gett 
gott resultat 
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• Avlösarservice i hemmet till anhöriga har ernstartats under våren. Två 
medarbetare som utgår från dagverksamheten Solvändan arbetar med 
och utvecklar verksamheten. 

• Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnads
lyftet. 

• Anhörig och brukarträffar har genomförts inom Vård och omsorgsboen
dena, bland annat för information och förberedelse för de som berörs av 
de förändringar som uppstår vid öppnandet av det nya Vård- och om
sorgsboendet. 

• I juli planerades ca 1000 flera timmar omvårdnad ut i hemtjänsten än i 
januari. Det innebär en ökning motsvarande ca 10 årsarbetare. Dessutom 
ökar behovet av bilar och cyklar. 

• Under våren var det en influensaperiod som ledde till hög sjukfrånvaro. I 
kombination med en snäv bemanning där det är svårt att gå "kort" ledde 
det till ett stort behov av vikarier under dessa månader. 

• För att inte lämna avdelningar utan bemanning på natten har personal
förstärkningar gjorts på några boendeenheter. 

• Det har flyttats flera olika verksamheter på dagligverksamhet till bättre 
funktionella lokaler. Hunddagis, Bara Vara samt Viljan har flyttat till 
Tränggatan 12. Den nya lokalen har både bättre handikappanpassning 
samt arbetsmiljön för alla är bättre. 

• Lokalen på nedre botten av Bergmästaren har dagligverksamhet också 
lämnat och två verksamheter har flyttat in på Brunnsgatan 1. Bikupan 
samt Servicegruppen. 

• Dagligverksamhet har även flyttat in i en del av lokalen som Lillåstrands 
hemtjänst lämnade. 

• Dagligverksamhet har startat upp en ny arbetsgrupp i samverkan med 
Sala Silvergruva upp vid gruvområdet med vaktmästaruppgifter. 

• Vi har fått sammanlagt 22 nya beslut inom LSS att verkställa. Det är två 
gruppbostadsbeslut kvar att verkställa och i dagsläget finns det ingen 
gruppbostadsplats att erbjuda. 

• Alla LSS verksamheter har nu årsarbetstid som schemamodelL Detta möj
liggör ett lättare samarbete mellan verksamheter då alla delar schema
modell och detta har påbörjats. 

• Personlig assistans har fått datorer till alla sina arbetsplatser vilket un
derlättar kommunikation och rapportering. 

• På LSS korttidsboendet har verksamheten arbetat med att effektivisera 
scheman för att bättre möta upp behov hos brukarna.Det har resulterat i 
att medarbetare därifrån kunnat arbeta på andra verksamheter som haft 
behov av extra personalresurser. 
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• En av våra brukare har behov av mycket extra resurser både kompetens 
och bemanningsmässigt. Verksamheten har nu kommit fram till rätt nivå 
både på personalbemanning samt arbetsätt ocb ser ut att klara detta 
uppdrag. 

• Det har påbörjats ett arbetet med att mäta insatstiden som personal gör 
tillsammans med brukare på en av våra grupp/servicebostad verksamhet. 
Detta arbete kommer att fortsätta i höst på resterande grupp/ servicebo
städer och syftar till att hitta rätt bemanning utifrån brukarnas behov. 

• Dagligverksamhet har varit på nationell nätverkskonferens. 

• Familjecentralens lokaler är ännu inte löst. 

• jobbcenter planeringen är långt framskriden man väntar nu på att Lil
låstrands lokaler ska bli lediga att flytta in i för att starta upp aktiviteter 
och kurser för försörjningsstödstagare. 

• i år kommer ca 35 personer att övergå från etableringsreformen till för
sörjningsstöd. 

• 104 stycken personer har hittills mottagits av Integrationsenheten, vårt 
avtal gäller för 50. 

• Anhöriginvandringen har i år ökat mycket. 

• Familjehemsplaceringarna har ökat mycket jämfört med tidigare år. 

• Komplicerade barn/ungdomsplaceringar har ökat och även arvodet till 
uppdragstagarna. 

• Kvalificerade kontakpersoner har anlitats som ett komplement till LVU i 
hemmet. 

• Tredjepartsumgänget har ökat, räknas som komplicerade och ersätts med 
timkostnad. 

• En återfallspreventionsgrupp har genomförts och utvärderats. 

• skyddsplaceringar av hela familjer har gjorts pga hedersrelaterat våld. 

• Grundanledning till att ekonomiskt bistånd fortsätter att öka är arbets
lösheten, framförallt hos ungdomar. 
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EKONOMI 

Tkr 
- -~-------·- - -- ---

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Perioden jan-aug 2013 
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Årsprognos 2013 
-- -----·--- -·---·-··--·-·-----··· ~----··-·-·-----·· 

Budget Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

343 078 346 377 -3 299 519 787 527 321 -7 534 

85 089 91445 6 355 130 508 136 042 s 534 

257 990 254 932 3 057 389 278 391278 -2000 

Verksamheternas nettokostnader 

Förvaltningsövergr vht 4 809 -6 343 -11152 10 818 4949 s 869 

Individ, familj, arbete 51329 55 234 -3 906 76825 82 064 -5 239 

Omsorg om funktions- 53173 51101 2 072 79 411 77949 1462 
hindrade 

Omsorg om ä! d re 148 678 154 940 -4 092 222 224 226 316 -4 092 

Summa 257 990 254 932 3 057 389 278 391278 -2 000 

Tkr Perioden jan-aug 2013 Arsprognos 2013 

Investeringar 

Nettoutgifter 

Budget 

1376 

Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

234 1142 1376 1376 o 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
Under perioden har förvaltningens ram minskats med - 450 tkr p g a den nya 
telefonväxeln. 

Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med+ 3 mkr. Detta hänförs främst 
till ett prestationsstatsbidrag för "Mest sjuka äldre" på 7, 7 mkr som tillföll för
valtningen under 2013. 

Bruttokostnaderna överskrider dock budget med -3,2 mkr, varav personal
kostnaderna är den största delen med -2,1 mkr och med hyror -1,0 mkr. 

Lokaler har kostat mer än beräknat då en större omflyttning i syfte att minska 
lokalkostnaderna på sikt har genererat hyror för tomma lokaler bl a på Bergmäs
taren. 

Personalkostnaderna inom omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet 
(-7,5 mkr) mot period budget. Vakanser inom Omsorgen om funktionshindrade 
håller nere det totala personalkostnadsunderskottet Semesterlöneskulden är 0,8 
mkr högre än samma period föregående år. 

Periodavvikelse på övriga kostnader på verksamhetsområde IFA (-4,1 mkr) be
står bl a av försörjningsstöd (-1 mkr), köp av verksamhet (-3,1 mkr) men täcks 
upp av ännu ej använda medel för "Mest sjuka äldre". 
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Bruttointäkterna +6,3 mkr består av bl a 1,6 mkr mer i anställningsstöd, övriga 
statsbidrag 1,7 mkr samt interna intäkter ca 3 mkr p g a volymökning. 

Årsprognos 
Prognosen pekar mot en nettoavvikelse på - 2 mkr. 

Bruttokostnadernas avvikelse (-7,5 mkr) består av interndebitering (-7 mkr) 
(resursen, central administration) som matchas mot internintäkter (7 mkr). 
Kvarstående underskott fördelas främst på personalkostnader -3,4 mkr och eko
nomiskt bistånd (-1,5 mkr) samt institutionsplacerade(-2,6 mkr). Utvecklingen av 
semesterlöneskulden är svårbedömd och kan bli hög pga att flera enheter gått 
över till årsarbetstid där personalen tar ut inarbetade timmar i ledighet innan 
semesterdagar. 

Investeringar 

Periodens resultat 
Periodresultat + 1,1 mkr 

Årsprognos 
Hela budgetutrymmet beräknas tas i anspråk av investeringar i hemtjänstens 
tekniksprång. Karlagatans snickeri med investeringar i maskiner /utrustning 
beräknas ta i anspråk resten av sin del. 

FRAMTIDEN 

• Satsning på utveckling av Leda för resultatkonceptet pågår även under 
hösten. Föreläsningar för alla chefer och utvecklingsdagar i bemötande 
har för all personal ska fullföljas. Planering för nästa års arbete ska nu 
påbörjas av ledningen. 

• Fortsatt arbete med att ta fram Nyckeltal kommer att ske under hösten. 

• Det ska startas ett utvecklingsarbete med chefer som syftar till att jobba 
med att minska korttidsfrånvaron. Planeringsdag tillsammans med Previa 
i oktober är uppstarten för detta arbete. 

• Alla verksamheterna följer upp sin ekonomi varje månad för att på tidigt 
skede ta tag i felaktigheter. 

• Alla verksamheter ska ha planeringsdagar där styrkortet skall implemen
teras, dock arbetar de redan i dag med några av styrkortets aktiviteter. 

• På några LSS verksamheter har det påbörjats mätningar som syftar till att 
bemanna rätt utifrån behov hos våra brukare. 

• Cheferna har fått föreläsningar i att leda förbättringar samt Jean och un
der hösten kommer ytterligare utbildning i processer och ständiga för
bättringar. 
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• All personal inom äldreomsorgens Vård och omsorgsboenden kommer 
under hösten att få utbildningen om dokumentation, genomförandeplan 
och kontaktmannaskap. Förberedelse inför digital dokumentation. 

• Arbetet med resultatet av medarbetarenkäterna kommer att pågå under 
hösten. 

• Fortsatt arbete med att stärka teamarbetet. Fokus kommer att läggas på 
riskbedömningar och planer. 

• Föreberedelser inför de förändringar i form av lokalbyten och flyttar som 
kommer att ske när det nya Vård och omsorgsboendet kommer att tas i 
bruk kommer att pågå intensivt resten av året. 

• Projektarbete när det gäller biståndsbedömda hemtjänstinsatser i relat
ion till bemanning på Vård- och omsorgsboende kommer fortgå året ut. 

• Fortsatt arbete med att beskriva verksamhetens processer resten av året. 
En utbildningsdag för chefer mfi kommer att ske under hösten. 

• Behovet av hemtjänstinsatser väntas öka 

• Effektivisering/investering av nyckelhantering för hem
tjänst/hemsjukvård planeras under hösten. 

• Upphandling av mobilt uppföljnings- och registreringssystem samt för 
hemtjänst planeras under hösten samt trygghetslarm för särskilt boende. 

• Funktionsnedsättningsområdet FO har i dag inga lediga gruppbostads
platser och ser ett stort behov av att starta en ny gruppbostad för att möj
liggöra verkställighet av gruppbostadsbeslut 

• Det finns i dag två gruppbostadsbeslut som inte kan verkställas pga bo
stadsbrist, ytterligare gruppbostadsbeslut förväntas komma under detta 
år. 

• Från oktober skall det rapporteras in overkställda beslut till socialstyrel
sen och följden av det kan resultera i viten . 

• I strategisk plan har FO framfört behov av ny gruppbostad och lokalför
valtarna är informerade om detta behov. Klampenborg har kommit som 
förslag vån l och 3. Frågan hanteras nu hos lokalförval tama. 

• Den planerade förbättring av hemsidan kan inte genomföras som plane
rat i år utan förskjutas till framtiden pga prioriteringar på andra områ
den. 

• Det har kommit statliga medel att kompetensutveckla personal inom LSS 
2013-2014. Ett utvecklingsarbete på VKL har påbörjats som skall resul
tera i kompetensutveckling för LSS personal med inriktning brukarme d
verkan. 

• FO kommer under oktober att samarbeta med Missionskyrkan i Sala un
der temat att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning. Det 
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kommer att ske bl a med en föreläsning som alla LSS personal ska kunna 
gå och lyssna på. 

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

• l år kommer 35 personer att övergå från etableringsreformen till försörj
ningsstöd 

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

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

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

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

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

MÅLA VST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kornmunfuiimäktiges målsättningar 

Överförmyndaren bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade före 
l mars ska vara färdiggranskade senast sista augusti samma år, 
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• • 
® 

genom att arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om 
överförmyndarens verksamhet samt genom att fortsätta arbetet med att informera om 
överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag inom 
kommunens olika verksamheter och ti!l aktu-.;:>l!a externa aktörer 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet: 

Av inlämnade årsräkningar har 147 stycken granskats 2013-08-08 (88 %). Granskningen har gått något 
långsammare i år än tidigare, vilket beror på att en handläggare under våren var tjänstledig en period 
samt att en handläggare avs!utat sin tjänst i juni. Må!et beräknas dock uppnås inom den uppsatta tiden. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information och arbetet med att informera inom 
kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Under perioden har en rekryteringsprocess avslutats. Två nya handläg
gare har rekryterats då en av handläggarna avslutade sin tjänst i juni och 
den andra kommer avsluta sin tjänst i september. 

• För att bibehålla en hög kompetens har handläggarna deltagit vid de år
liga uppdateringarna inom överförmyndarverksamheten. 

• Under perioden har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del 
merjobb med att granska sluträkningar. Något som måste prioriteras före 
granskandet av årsräkningar. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan~aug 2013 Årsprognos 2013 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kostnader 2187 2138 49 3 290 3 290 o 
!ntakter 100 115 15 150 150 o 
Nettokostnad 2 087 2 023 64 3140 3140 o 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
Periodens redovisning följer väl den periodiserade budgeten. 

Årsprognos 
Ingen ekonomisk avvikelse beräknas i nuläget. 

FRAMTIDEN 

• Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. 

• Två nya handläggare, med juristexamen, kommer att påbörja sina tjänster 
under hösten 2013. Den ena är ny inom överförmyndarverksamhet och 
behöver således en introduktion. Den andre har arbetat inom överför
myndarverksamhet i sju år. 

• De nya handläggarnas tjänster förändras och utökas med konsumentråd
givning, vilket kommer att drabba överförmyndar-verksamheten men 
samtidigt ökar behovet av budget och skuldrådgivning. Vi arbetar i team 
för att hantera ökat behov men för att klara medborgarnas behov i fram
tiden befarar vi att utökning kan behövas. 
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Revisionen 

MÅLAVSTÄMNING 

Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bed
rivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den inter
na kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om 
all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv 
välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska 
och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett 
revisionsår framgår av en revisionsplan som beslutas i början av året. Följande 
granskningar har eller kommer att genomföras under 2013. 

• Kränkningar och diskrimineringar inom grundskolan 

• Medicinskt ansvarig sköterskas ansvar och läkemedelshantering inom 
särskilt boende 

• Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 

• Förberedelse för EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen 

• Icke verkställda beslut inom SoL och LSS 

• Delårsrapport 2013 

• Årsredovisning 2013 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört två sammanträden efter 2012 års slutrevis· 
i on. 

• Revisorerna har genomgått utbildning i hur förtroendevalda och reviso
rer kan använda kommunens årsredovisning som ett verktyg för grans k· 
ni ng. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2013 Arsprognos 2013 
--·-·---~- --~---·-,----··-···--·--

Driftbudget 

Kostnader 

Budget Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

Intäkter 

Nettokostnad 

525 

525 

248 

248 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
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Huvuddelen av de beslutade granskningarna genomförs under hösten 2013, vil
ket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av 
året. 

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

FRAMTIDEN 

• Likt tidigare kommer kommunstyrelsen och nämndernas presidier med 
förvaltningsledningar att bjudas in till träffar. 

• Under revisionsår 2013 planerar revisorerna även att bjuda in kommun
styrelsens olika utskott till ordinarie sammanträden för att informera sig 
om deras verksamhet och arbetssätt. 

• Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med 
revisionsplanen. 

• Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan. 
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EKONOMISKA SAMMANsTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut Redovisat Redovisat 

2012 20120831 20130831 
-----·-------·-----~~--·-·--

Verksamhetens intäkter 1 245 703 155 875 168 569 

Jämförelsestörande intäkt 2 20 962 20 962 20 046 

Verksamhetens kostnader 2 -1 232 826 -795133 -811768 

Avskrivningar 3 -46 536 -30 768 -31445 

Verksamhetens netto-
-1012 697 -649 064 -654 508 

kostnader 

skatteintäkter 4 819 936 550128 561039 

Generelfa statsbidrag 

och utjämning 5 237756 158 966 168 444 

Finansiella intäkter 6 4 320 2 867 2 850 

Finansiella kostnader 7 -10 035 -7 038 -7 865 

Resultat före extraordi-
nära poster 

39 281 55 859 69 961 

Extraordinära intäkter o o o 

Extraordinära kostnader o o a 
Årets resultat 39 281 55 859 69 961 
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Avvikelse 

--·----···-··------
254 224 

20 046 

-1267 761 

-51251 

-1069 381 -1044 742 24 639 

835 180 840 362 5182 

247 484 252 666 5182 

4 367 3 782 -585 

-13 317 -13 089 219 

4 333 38970 34 637 

o o o 
o o D 

4333 38970 34 637 



KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not 
Bokslut Redovisat 

2012 20120831 
---------------------·· 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 39 281 55 859 

Justering för av- och nedskrivningar 46 536 30 768 

Justering för gjorda avsättningar 892 -1481 

Justering för upplösning av bidrag till 

statlig infrastruktur 

Justering av övriga ej rörelsekapital-
8 -2 989 -3 456 

påverkande poster 

Medel från verksamheten före 
83720 81689 

förändring av rörelsekapital 

Ökning (+)/minskning{-) kortfristiga 
22 215 16 541 

fordringar 

Ökning(-)iminskning(+) kortfristiga 
-16 858 -60 491 

skulder 

Ökning{+)/minskning(-) förråd och 
118 -68 

varulager 

Kassaflöde från den löpande verk-
89195 37762 

samhete n 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillgångar o o 
Försäljning av immateriella tillgångar o o 
Investering i materiella tillgångar -126 749 -54 960 

Försäljning av materiella tillgångar 5 309 4 281 

Investering i finansiella tillgångar o o 
Försäljning av finansiella tillgångar 1119 1119 

Kassaflöde från investeringsverk w 

9 
samheten 

-120 321 -49 561 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 53 025 97 365 

Amortering av långfristiga skulder -15 509 -55 756 

Ökning långfristiga fordringar o o 
Minskning av långfristiga fordringar 4 231 2 352 

Kassafiöde från finansieringsverk~ 
samheten 

41747 43961 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL 
STATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig 
453 

infrastruktur 

Kassaftöde från bidrag till statlig 
453 

infrastruktur 

Årets kassaflöde 10 621 32 525 

Likvida medel vid årets början 10 751 10 751 

likvida medel vid årets slut 21372 43 276 
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69 961 4 333 38 970 

31445 52 941 51251 

5 706 519 5 242 

515 2 415 772 

8689 8 689 

116315 60208 104923 

2 315 

-65 166 

13 

53477 60208 104923 

-62 785 -138183 -157 566 

6 379 4000 4 900 

o 
o 

-56 406 -134183 -152 666 

o 115 175 87 000 

-10 153 -14 246 -14 246 

o 
2 717 3 200 3 200 

-7436 104126 75954 

-2 277 -2 415 -2 277 

-2 277 -2 415 -2 277 

-12 641 27 739 25 934 

21372 -48 597 21372 

8 731 -20 858 47 306 

Avvikelse 

--------

-34 637 

1690 

-4 723 

1643 

-8869 

-44 715 

-44 715 

19 383 

-900 

18483 

28175 

28175 

-138 

-138 

1805 

-69 969 

-68164 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut 

2012 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 10 751 775 

Maskiner och inventarier 11 85 809 

Finansiella anläggningstillgångar 12 112 567 

Summa anläggningstillgångar 950152 

Omsättningstillgångar 

Förråd 13 3 061 

Kortfristiga fordringar 14 101 014 

Kassa och bank 15 21371 

Summa omsättningstillgångar 125447 

SUMMA TILLGÅNGAR 1075 598 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 542 380 

-därav årets resultat 39 281 

Avsättningar för pensioner 17 30440 

skulder 

Långfristiga skulder 18 282 868 

Kortfristiga skulder 19 219 910 

Summa skulder 502 778 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR 

OCH SKULDER 1075 598 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev o 
P e n s i o nsförp l i k te l ser 20 573 752 

Borgensåtaganden 21 462 689 

Operationella 22 19 933 
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700 959 

82 111 

114 447 

897 517 

3 247 

106 688 

43 276 

153 211 

l 050 728 

558 970 

55 859 

28 417 

287 064 

176 277 

463 341 

1 050 728 

423 

581614 

359 080 

19 025 
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785 894 

81019 

109 512 

976425 

3 048 

98 699 

8 731 

110 478 

l 086 904 

612 342 

69 961 

35959 

283 859 

154 744 

438 603 

l 086904 

o 
620 445 

555 682 

19 933 



76 (88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

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

Sala kornmun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kornmuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samt
liga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Komrnuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-06-30 uppgick Kornmuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar 
till272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 728 250 193 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 733 423 177 kro
nor. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande 
och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 1 och 
2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott maxi
malt garanterar 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (2012-12-31) ett skogsinnehav på 4 993 ha med ett grovt beräk
nat marknadsvärde på ca 300 Mnkr som till betydande delligger utanför balansräk
ningen. 
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NOTER 

Bokslut 
2012 

~--~--------·----·-----,. 

Not1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 17 997 

T ax o r, avgifte r,e rsättn inga r 78 947 

Hyror och arrenden 14445 

Bidrag 88 923 

varav jämförelsestörande in-
täkt, återbetalning AFA- 20 962 
försäkring 

Försäljning verksamhet o entr. 63 232 

Försäljning anläggningstillgångar 3121 

266 665 

Not2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 791249 

Inköp anläggningstillgångar och 
24 390 

underhå lismaterial 

Bidrag 58 288 

Entreprenader o köp av verk-
181 031 

samhet 

Konsulttjänster 6 281 

loka i- och markhyror, fastighets-
40787 

service 

Bränsle, energi och vatten 37 981 

Förbrukningsmaterial inklusive 
44 548 

kontorsmaterial 

Övriga verksamhetskostnader 48 270 

1232 826 

Not3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska 
27 952 

anläggningar 

Maskiner och inventarier 18 585 

Nedskrivningar o 
46 536 

Not4 skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 810 061 

slutavräkning 2011 155 

slutavräkning 2012, korr 9 720 

slutavräkning 2013, prognos 

819 936 

Not 5 
Kommunalekonomisk utjämning 
och LSS 

l n komstutjämn i ngs b id ra g/ avgift 191994 

77 (88) 
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11168 

56 247 

9 689 

62 595 

20962 

33 580 

3 559 

176 S37 

520 904 

14 326 

40 491 

109 458 

3 013 

25 297 

23 687 

26 693 

31264 

795133 

18 600 

12168 

o 
30 768 

540 042 

o 
1565 

8 521 

550 128 

127 996 
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9007 

57 643 

9725 

73 400 

20046 

34054 

4 787 

1SS 616 30005.2 .274 270 

537 922 

12 850 

39 814 

113193 

3410 

26980 

22 318 

25171 

30 019 

811678 1277 690 1267 761 

19178 

12 267 

o 
31445 52 941 51251 

562 509 835 180 843 763 

o 
2 392 2 392 

-3 862 -5 793 

561039 835180 840 362 

139 366 209 048 



Bokslut 
2012 

Kostnadsutjämning -l 078 

Regleringsbidrag/avgift 10 604 

LSS utjämningsavgift/bidrag -945 

Fastighetsavgift 37180 

237 756 

Not 6 Finansiella intäkter 

Bankränta 517 

Ränta SHE Holding AB l 019 

Avkastning kommunala bolag 496 

Övriga ränteintäkter 259 

Påminnelse och Inkassoavgifter 195 

Övriga finansiella intäkter 1834 

4320 

Not7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 8 482 

Finansiell kostnad pension 1203 

varav effekt av förändrad o diskonteringsränta 

Indexuppräkning Citybanan 350 

Övriga finansiella kostnader 

10035 

Nots 

Realisationsvinst vid fastighets-
-2 843 

försäljningar 

Realisationsvinst vid försäljning 
-135 

av aktier 

Utdelning Sala kulturfond -11 

Ack skuld anlågg-

nigs/ a n s! utsn lngsavg!fte r 

-2 989 

Not9 Investeringsnetto 

Investeringsutgifter enligt inve-
-126 749 

steringsredovisningen 

Försäljning av finansiella till-
1119 

gångar 

Investeringsinkomster enligt 
s 309 

investeringsred ovls n f n ge n 

varav inkomster vid fastighets-
5262 

försäljningar 

-120 321 

78 {88) 
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-718 

7 069 

-630 

25 249 

158 966 

o 
1149 

263 

235 

134 

l 086 

2 867 

s 719 

865 

o 

453 

7 038 

-3 321 

-135 

-3 456 

-54 960 

1119 

4 281 

4281 

-49 561 
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-2 508 -3 761 

6567 9 850 

417 626 

24 602 36 903 

168444 247 484 252666 

783 1514 

106 265 

243 

135 

1584 2 588 

2850 4367 3 782 

5288 11662 

2 351 786 

1875 

187 869 

39 

7864 13 317 13 098 

-4545 -4 545 

o 

13 234 13 234 

8689 o 8689 

-62 785 -157 566 

o 

6 379 4 900 

5 676 4900 

-56 406 -134183 -152 666 



Bokslut 
2012 --------------------

Not Mark, byggnader och tekniska 
10 anläggningar 

Markreserv 13 324 

Verksamhetsfastigheter S35 815 

varav pågående projekt 70 789 

Fastigheter för affärsverksamhet 123 039 

Pubfika fastigheter 68 593 

Fastigheter för annan verksam-
11 oas 

het 

751775 

Ack. Investeringar 1108 965 

Ack. Avskrivningar -357 190 

Utgående bokfört värde 751 775 

Not 
11 

Maskiner och inventarier 

Maskiner 25 840 

Inventarier 46 444 

Bilar 13 525 

85 809 

Ack. Investeringar 249 884 

Ack. Avskrivningar -164 075 

Utgående bokfört värde 
85809 

Not 
Finansiella anläggningstillgångar 

12 

Aktier i Sala Industrifastigheter 
5 075 

AB 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 

Aktier i Sala-Heby Energ1 Holding 
88 AB 

Aktier i Vafab 4442 

Aktier i Sala Silvergruva AB sooo 
Aktier i salabostäder AB 10 247 

Andelar l Kommuninvest 1020 

Andelar 778 

Bostadsrätter 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3 800 

Citybanan 19 298 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi 
62 778 

Holding AB 

112 567 
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12 855 

487 238 

120 491 

69 865 

10 S09 

700 959 

1047 772 

-346 813 

700 959 

25 402 

42 239 

14470 

82111 

239 766 

-157 665 

82111 

5075 

2 

88 

4 442 

5 000 

10 247 

1020 

778 

40 

3 800 

19 298 

64 657 

114 447 
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17 3S5 

563152 

110 853 

127 203 

660S9 

12124 

785 894 

1161429 

-375 535 

785894 

28 605 

41234 

11180 

81019 

253 599 

-172 580 

81019 

S075 

2 

88 

4 442 

s 000 

10 247 

l 020 

955 

40 

3 800 

18 783 

60 060 

109 512 
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Redovisat Budget Prognos 
20130831 2013 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter 
beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 1957 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital i Kommuninvest 
uppgick 2013-08-31 till 2 977 tkr. 

Not 
13 

Förråd 

Lager Ösby Naturbruksgym n. 1807 1655 1807 

Centralförråd 707 l 016 707 

Lager gåvor, tavlor o d 384 392 372 

Lager Kungsängsgymn. kiosk 12 25 12 

lager Turistbyrån 63 58 63 

Lager Simhallen 88 100 88 

3 061 3247 3048 

Not 
Kortfristiga fordringar 

14 

Kundfordringar 20 574 16 724 27 358 

Fordringar hos anstätida 34 77 147 

Spannmå!slever2'1ser o 472 o 
Statsbidragsford ringar 1818 798 465 

skattekonto 836 18 674 

Kortfristiga fordringar kommu~ o -2 500 -1728 
na!a bolag 

Fordran mervärdesskatt 6 7091 3 388 

Upplupna skatteintäkter o 42 081 25 621 

Kom m u n a Is kattefordra n o 7 643 8428 

Förutbetalda kostnader och 
69 885 34 283 34 346 

upplupna intäkter 

101014 106 688 98699 

Not 
Kassa och bank 

15 

Huvudkassa o o o 
Avräkningskonton o 672 640 

Postgiro 17 613 7 370 6 814 

Bank 3 759 35 215 1257 

Sparkonto lantmännen 19 20 

21371 43 276 8 731 

( Checkkrediten uppgår till 52 325 t kr) 

Not 
Eget kapital 

16 

An läggningskapital 636 843 582 036 656 608 

Rörelsekapital -94 463 -23 066 -44 266 

542 380 558 970 612 342 
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Bokslut 
2012 -----

Specifikation av det egna kap i-

talets förändring 

Ingående Eget kapital 503111 

Utdelning Sala kulturfond -11 

Årets resultat 39 281 

Utgående Eget kapital 542 380 

Balansutredning 

Årets resultat 39 281 

Realisationsvinst -2 978 

Not Avsättningar för pensioner 
17 

Avsättning för pensioner 24 356 

Avsättning för garanti- och viss-
141 

tidspensioner 

Avsättning för särskild löneskatt s 943 
pensioner 

30440 

Not 
Långfristiga skulder 

18 

Kommuninvest 260 190 

Skuld för anläggnings-
/anslutningsavgifter, VA 

Citybanan 22 678 

282 868 

Not 
Kortfristiga skulder 

19 

Kortfristig del av långfristig skuld 14 246 

Leverantörsskulder 53 474 

Upplupen kältskatt 12 513 

Upplupna arbetsgivaravgifter 14 794 

Fastighetsskatt 723 

statsbidragsförskott Gruvans 

vattensystem 
l 090 

Utdelning från Jöns och Alvida 
l 

Åkermans fond 

statsbidragsförskott flyktingverk-
1787 

samhet 

Semesterlöneskuld 36 220 

Ferielöneskuld lärare 11233 

Uppehållslöneskuld l 049 

Upplupen särskild löneskatt 

pensioner 
6 014 

Upplupna räntekostnader 1251 
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503 111 

55 859 

558 970 

55 859 

-3 456 

22 635 

234 

s 548 

28 417 

264 284 

22 780 

287 064 

14 246 

21143 

11886 

14 276 

758 

1090 

l 

8 598 

29 490 

13189 

1261 

13 803 

695 
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542 381 

69 961 

612 342 

69 961 

-4545 

28879 

60 

7020 

35959 

250 037 

13 234 

20588 

283 859 

14246 

18 089 

12 649 

14888 

723 

1090 

l 

850 

31158 

11233 

l 049 

13 610 

579 



Upplupna pensionskostnader, 
individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 

Förutbetalda skatteintäkter 

Övriga utgiftsrester och övriga 
interimsskulder 

Not 
Ansvarsförbindelser 

20 

Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

varav effekt av förtindrad dis 
konteringsränta 

Särskild löneskatt pensioner, 
ansvarsförbindelser 

Not Borgensåtaganden 
21 

Förlustansvar för egnahem och 
småhus 

Kommunens företag 

Not 
Ej uppsägningsbara operation-

z z 
ella leasingavtal överstigande 3 
år 

Minimileaseavgifter 

Med förfall inom 1 år 

Med förfall inom 1~5 år 

Med förfall senare än 5 år 

Bokslut Redovisat 
2012 20120831 

~---~ 

24 788 16 695 

1709 47 

1125 o 

37 892 29 099 

219 909 176 277 

461735 468 062 

112 017 113 552 

573 752 581614 

664 931 

462 025 358 149 

462 689 359 080 

19 933 19 025 

3 044 4171 

9 274 8 754 

7 615 6100 
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16 870 

45 

o 

17 662 

154 744 

499 312 

36943 

121133 

620445 

664 

555 682 

556 346 

19933 

3044 

9274 

7 615 



Drift- och investeringsredovisning 

DRIFT, netto Redovisat Redovisat 
tkr 20120831 20130831 

Budget 
2013 

83(88) 
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Prognos Budget 
31-dec awikelse ·-------···· -~-----------·--·---~~----~-----------~-------------~-- -~-------·--.... ------

KS ~ Kommunchef 5410 10512 10462 50 

KS- Medborgarkontor 22 378 34534 32 634 1900 

KS- Personalkontor 6212 9548 9398 150 

KS- Ekonomikontor 4823 7938 7638 300 

KS- Tekniskt kontor 18068 36345 37195 -850 

KS- Samhällsbyggnadskontor 32253 54480 53580 900 

KS- Kultur- och fritidskontor 24667 37350 37100 250 

KS- Räddningstjänst 14 738 22 244 22244 o 
Summa Kommunstyrelsen {KS) 128 869 128 548 212 951 210 251 2 700 

R.evlsion 242 248 787 787 o 
Överförmyndaren 2 042 2 023 3140 3140 o 
Bildnings- och lärandenämn- 296 591 288 965 459 005 459 005 o 
den {BLN} 

Vård- och omsorgsnämnd 251261 256 933 389 279 391279 -2 000 
(VON) 

Summa 679005 674 716 l 065162 l 064 462 700 

INVESTERING, Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget 
tkr 20120831 20130831 2013 31-dec awikelse -- ' ---- ---- --··----·······-- ... '·--~-.--- --~--~ '" '"----·-· --·------~------ .. ~-- -----· -- ·---- . -- -·-- ,_ ___________ -
KS- Medborgarkontor 667 3225 3075 150 

KS- Tekniskt kontor 48154 142 956 133 351 9605 

KS - Samhällsbyggnadskontor 1686 6070 4140 1930 

KS- Räddningstjänst 4696 6324 6324 o 
Sa Kommunstyrelsen (KS} 48 759 55 203 158 575 146 890 11685 

Bildnings- och lärandenämn- 1696 969 4 900 4400 500 
den(BLN) 

Vård- och omsorgsnämnd 224 234 1376 1376 o 
Summa 50679 56 406 164 851 152 666 12185 
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Koncernens redovisning 

RESUL T ATRÄKNING 

Tkr 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Jämförelsestörande kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

Skattei~täkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansieifa intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

ÅRETS RESULTAT 

84 (88) 

2012-08-31 

373 820 

20 962 

-965 683 

o 
-49 345 

-620 246 

550 128 

158 966 

1396 

-26146 

64098 

o 
o 

64098 

84(88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

2013-08-31 

396 903 

20 046 

-987 393 

o 
-50 672 

621116 

561 039 

168 444 

1122 

-23 710 

85 779 

o 
o 

85 779 



BALANSRÄKNING 

Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningstillgångar 

Pågående arbete 

Maskiner och inventarier 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m. m. 

Långfristiga fordringar 

Uppskjutna skattefordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

Nyemission 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Övriga avsättningar 

Summa avsättningar 

skulder 
långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

leverantörsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

85 (88) 

2012-08-31 

11918 

11918 

1584 531 

o 
82 657 

20 224 

1687 412 

100 418 

27 870 

3 084 

131372 

1830 702 

14 614 

150 373 

o 
19 530 

239 299 

2 070 001 

564 753 

64 098 

o 
628 851 

29 889 

1687 

121927 

1S3 S02 

l 020 091 

l 020 091 

38 523 

229 035 

267 SS7 

1287 648 

2 070 001 

85 (88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

2013-08-31 

11372 

11372 

1664 466 

o 
81496 

14 892 

l 760 854 

100 594 

28 916 

o 
129 SlO 

1901 736 

13 325 

158 343 

o 
53 333 

225 001 

2126 736 

611124 

85 779 

o 
696 903 

37 328 

2 356 

131660 

171344 

l 010 339 

l 010 339 

37 358 

210 792 

248 149 

1258 488 

2126 736 



Redovisningsprinciper 

86 (88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

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

Lån och räntor 

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

Flytt från kortfristig skuld tilllångfristig skuld 

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

Personalkostnader 

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

Avskrivningar 

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

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Kom
munförbundet rekommenderade i cirkulär 12:74, för 2013 2,9 %. 

skatteintäkter 

skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirku
lär 13:40. 

Pensioner 

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

86 (88) 



Leasing 

87{88) 
Delårsrapport 2013-08-31 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. 

Begreppsförklaringar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87{88) 
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Delårsrapport 2013-08-31 

BESLUTSPROTOKOLL NÄMNDERNA 



I SALA 
KOMMUN 

§201 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammantrldesdatum 
2013-09-10 

Dnr [Skriv dn r J 
Delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare samt interna kontrollplaner 2013 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/206/1, delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/ kommunstyre l· 
sens förvaltning 
Bilaga KS 2013/206/2, dellirsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare 
Bilaga KS 2013/206/3, delårsrapport internkontrollplan 2013 för kommunstyrel· 
sens förvaltning 

Jenny Nolhage och Lennart Björk föredrar ärendet. 

Margaretha Furenmo, Magnus Holmberg Muhr och Roger Nilsson deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkaoden 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
m fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning 
gtt fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 
att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2013 för kommunstyr
elsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2013 för komrnunstyrelsenfkommunstyrelsens förvalt· 
n in g, 
att fastställa delårsrapport 2013 för kornmunstyrelsenjl>verförmyndare, samt 

att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2013 för kommunstyr
elsens förvaltning och lägga den till handlingarna 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
kultur- och fritidskontoret 
övriga kontor 
Jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 

5(301 



IlsALA rr-.;;1 KOMMUN 

BLN § 71 Delårsbokslut 2013 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
BILDNINGS· OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/188 
BLN nr 13/47 

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

Beredning 
• Bilaga Delårsbokslut 2013 från handläggare Jakob Fjellander och kanslichef 

BennyWetterberg hid.nr 2013.1914 (uppdaterad version delades ut på mötet). 

Skolchef j uneAnn Wincent, kanslichef Ben ny Wetterberg och handläggare Jakob 
Fjellander föredrar ärendet. 

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

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2013 (bilaga l hid.nr 2013.1914) 
efter redaktionella ändringar 
att överlämna delårsrapporten 2013 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2013 (bilaga l hid.nr 2013.1914) 
efter redaktionelia ändringar 

att överlämna delårsrapporten 2013 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
/~' 

Justerandes sign ( Utdragsbestyrkande 

;::::·' _, 

\:::: i J "-

9116) 



SALA 
KOMMUN 

VON §97 

Justerandes sign 

UiL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-12 

Delårsrapport med helårsprognos 

INLEDNING 
Nämnden redovisar en avvikelse frän budget per augusti på 3 057 tkr. 

Prognos för 2013 beräknas till-2 000 tkr. 

Beredning 
Bil. VON 2013/60/1 

Förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar. 

Yrkanden 
Ordfåranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
llll godkänna delårsrapporten och 

Dnr 2013/75 

Jlll notera informationen om förestående åtgärder för att minimera årets 
prognostiserade underskott samt 
lill överlämna delårsrapporten med helårsprognos till kommunstyrelsen och 
att till kommunstyrelsen särskilt påpeka behovet av att snarast starta projektering 
får nytt gruppboende för att kunna verkställa boendebeslut enlig l.SS (Lagen om 
särskilt stöd och service). 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten och 

O!tt notera informationen om förestående åtgärder för att minimera årets 
prognostiserade underskott samt 

att överlämna delårsrapporten med helårsprognos till kommunstyrelsen och 

lill till kommunstyrelsen särskilt påpeka behovet av att snarast starta projektering 
för nytt gruppboende får att kunna verkställa boendebeslut enlig LSS (Lagen om 
särskilt stöd och service). 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

hl!! 
{)kC-

Utdragsbestyrkande 

4{191 
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Delårsrapport 2013-08-31 

AVSTÄMNING NÄMNDERNA$ INTERNKONTROLLPLANER 



I SALA 
KOMMUN 

§201 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammtnlrldesdetum 

2013-09-10 

Dnr [Skriv dnr] 

Delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare samt interna kontrollplaner 2013 

Beredning 
Handlingar Inkommer, 
Bilaga KS 2013/206/1, delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/ kommunstyrel· 
sens förvaltning 
Bilaga KS 2013/206/2, delArsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare 
Bilaga KS 2013/206/3, delårsrapport internkontrollplan 2013 för kommunstyrel· 
sens förvaltning 

jenny Nolhage och Lennart Björk föredrar ärendet. 

Margaretha Furenmo, Magnus Holmberg Muhr och Roger Nilsson deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
i!t!;fastställa de lärsrapport 2013 för kommunstyrelsenfkormnunstyrelsens förvalt· 
ni ng 
l!!!; fastställa delårsrapport 2013 för kormnunstyrelsenföverförmyndare, samt 
;W; godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2013 för kormnunstyr· 
elsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

l!J1 fastställa delArsrapport 2013 fflr kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt· 
ning. 
att fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 

att godkänna delArsrapport gällande internkontrollplan 2013 för kommunstyr· 
elsens förvaltning och lägga den till handlingarna 

Utdrag 
kommunstyrelsens fflrvaltning, 
ekonomikontoret 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
kultur· och fritidskontoret 
övriga kontor 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 

l Utdragsbestyrl<ande 

,}f 



' 
2013-09-03 

KOMMUNSTYRilLSHNS FÖRVALTNING 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport gillande Internkontrollplan 1013 for 
Kommunstyrelsens förvaltning 

l 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt Reglemente fllr intern kontroll i &la 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta. en särskild plan f!Sr 
uppf!Sljning av den interoa kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelse och Dllmnder upprätthåller en tillfredsstfillande intern kontroll, 
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerstälia att följande mål uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, foreskrifter, riktlinjer m.m. 

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

Kommunstyrelsen har faststl!lli en internkontrollplan för den egna 
f!Srvaltningen. De kontrollpunkter som gilller Samhällsbyggnadskontor, 
Tekoiskt kontor och Rllddnings1j llnst redovisas nu i samband med 
delårsrapporten, medan Iivriga verksamheter redovisar sin interoa kontroll i 
samband med årsbokslutet. 

KerstinOlla 
Bu. 



Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskottet /Samhllllsbyggnadskontoret 
Process (rutinlsysrem): Betalkort 

Resultat- iakttagelser: Kontrollpunkteq.llr ej aktuell. Det finns idag inga betalkort knutna till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Ja NC!i 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas x 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns x 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontrollounkten bör utgå, 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 



' 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutslrottet /Samhllllsbyggnadskontoret 
Process (rutin/system): Inklip av yllnster, kurser och varor 

Resultat- iakttagelser: Kontrollen är p\llnerad att genomfOras under h6sren. 

Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas x 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns x 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning bar konstaterats: 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
RÄDDNJNGSTJ.ÄNSTEN SALA-HEBY 

RAPPORT 

Kommunstyrelsen Sala kommun 

Internkontrollplan 2013 Räddningstjänsten Sala-:"eby 

Fakturahantering 
Kontro l! att pris och kvalitet stämmer. Sker kontinuerligt. Ingen anmärkning. 

Betalkort&aovändning. 
Samma kontroll. 

Personalomsittning delt!clsanstllllda. 
Personalläget är fortfarande lika bra som förra delårsrapporten. Det finns en vakans vid 
en station. Sedan saknas ett befäl vid två av stationerna. • 
Förhållandet är inte nytt och verksamhete ma måste planeras för att på bästa sätt kunna 
hantera situationen. Hittills har förslimring av uppdraget vid utryckning kunnat undvikas. 
Detta är naturligtvis målsättningen även fortsättningsvis. 

Insats. godkända rökdykare och fi!rebVIIJamle br;tndskvdd. 
Inga negativa awikelser finns. 

Med vlinlig hälsning 
Ove Janseon 
St:±:räddningschef 
Räddnings1jänsten tsaJia·l1et>V 

1'eL0224-747871 

2013-08-22 



VON§98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-12 

lnternkontrollplan, rapport 

INLEDNING 
Föreligger förvaltningens rapport gällande interakontrollplan. 

Beredning 
Bil. VON 2013/61/1 

Förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
m godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

l Just"andess;gn l ;Jt 
/1!l rit 

l Utdragsbestyrkande 

s {19) 

Dnr 2013/32 



Internkontrollplan 2013 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2013 omfattar tre processer/rutiner att kontrollera 
under året. 

l. Barnavårdsanmälningar-kontrollera att anmälan är åtgärdad l enlighet med upprättad rutin 
l g/månad samtliga ärenden. 

En checklista för handläggning av barnavårdsanmälningar har gjorts. En genomgång av 
upprättad rutin har gjorts och behöver inte ändras. Kontrollrapport upprättas varje män ad. 
Avvikelser har påträffats vid flera tillfällen under året men awikelserna har minskat pg a 
skärpt lagstiftning. Enhetschef återkopplar awikelserna till respektive handläggare för 

åtgärd. 

2. Ärendehantering-säkerställande av att Inkomna beslut från kommunen centralt, 
myndigheter och samordningsförbund hanteras av vård- och omsorgsnämnden i ett flöde. 

Genomgång av utestående ärenden och beslut har gjorts under juli månad. 

3. Utbetalningar 

Övriga utbetalningar har kompletterats med en beslutsattest i ioF. Verifikationspärmen för 
utanordningar har sorterats om i rätt verifikatserie. En användare med utanordnings
behörighet har kunnat betala ut utan beslutsattest Behörigheten har ändrats av 
ekonomlenheten så att de tvingande uppgifterna finns även på denna användare och det blir 
därav nödvändigt att följa rutin daterad 2013-02-11. Detta säkerställer därmed rutinen men 
den kan förbättras med kontroller av behörigheter för användare. 

Verifikationnummerserien mellan år 2012-2013 byttes l mars 2013 varvid 9 st utanordningar 
harfått nummer l den gamla serien. Detta kommer att uppmärksammas i bokslutsrutiner. 

ProCapita-utbetalningar sker enligt processbeskrivning och det mesta går med automatik 
förutom rättningar. Attestlistan signeras i efterhand vilket kan göra att felaktigheter upptäcks 
för sent. Detta bör förbättras så att så att attesten görs senast samma dag. 



M sALA lt.;1l KOMMUN 

§ 232 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Bemyndigande att teckna firma 

INLEDNING 

Dnr 2013/351 

Förslag till nytt beslut avseende bemyndigande att teckna firma, med anledning av 
personalförändringar på ekonomikontoret 

Beredning 
Bilaga KS 2013/213/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
illt med upphävande av kommunstyrelsens beslut 2012-01-10, § 14, bemyndiga 
följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma: 

Lennart Björk 
Inger Lindström 
Anna Cedervång 
Inger Dellbeck 
Ulla Wahlström 
Daniel Ahlin 
Britt-Marie Larsson 
Helena Lindqvist 

BESLUT 

ekonomichef 
controller 
redovisningsekonom 
e kon om i handläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

illt med upphävande av kommunstyrelsens beslut 2012-01-10, § 14, bemyndiga 
följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma: 

Lennart Björk 
Inger Lindström 
Anna Cedervång 
Inger Dellbeck 
Ulla Wahlström 
Daniel Ahlin 
Britt-Marie Larsson 
Helena Lindqvist 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

ekonomichef 
controller 
redovisningsekonom 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 

Utdragsbestyrkande 

6 (38) 



' ~ 
~ 
o 

~ 
" o 
u 

o 
u 
c 

f 
~ 
I 

~ 

" ~ 
il 
o 

" > 

§ 
'i 
< 
~ 

Bilaga KS 2013/213/1 
l (l) 

2013-09-13 

.- SÄLA KOMMUN l Kommunstvrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ekonomikontoret 

Bemyndigande att teckna firma 

l ink 

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut 
fattas avseende bemyndigande att teckna firma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2012, § 14, besluta 
att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma. 

Lennart Björk ekonomichef 

Inger Lindström controller 

Anna Cedervång redovisningsekonom 

Inger Dellbeck ekonomihandläggare 

Ulla Wahlström ekonomihandläggare 

Daniel Ahlin ekonomihandläggare 

Britt-Marie Larsson ekonomihandläggare 

Helena Lindqvist ekonomihandläggare 

Lennart Björk 

ekonomichef 

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget l 
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 

733 25 Sala kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Aktbilaga 

Ekonomikontoret 
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§ 221 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 

INLEDNING 

Dnr 2013/339 

Investeringsprojekt ARV Sa/a nya inloppspumpar har enligt plan anvisade 
investeringsmedel2014, På grund av akut behov av byte av pumpar begärs 
omdisponering av medel inom VA-programmet under 2013, Utrymme för om
disponering av 175 tkr finns på investeringsprojekt VA-saneringsprogram, 

Beredning 
Bilaga KS 2013/209/, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4, 796 tkr, till projekt ARV Sala nya inloppspumpar, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4,796 tkr, till projektARV Sa/a nya inloppspumpar 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 
L SALA KOMMUN · 
l_~ummunstvrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Ink. 2013 -09- 1 O 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 

Investeringsprojekt ARV Sala nya inloppspumpar, har enligt plan anvisade 
investeringsmedel2014. På grund av akut utbytningsbehov av pumpar begärs 
omdisponering av medel inom VA-programmet under 2013. Utrymme för 
omdisponering av 175 tkr återfinns på investeringsprojekt VA-saneringsprogram. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4 796 tkr, till projekt ARV Sala nya inloppspumpar. 

~~~~~ 
Göran Åkesson 

Chef för tekniska kontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 

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

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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§ 237 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2011/245 

Resecentrum i Sala; reviderat förslag till utformning samt ansökan 
om statlig medfinansiering 

INLEDNING 
Reviderat förslag till utformning av stationsområdet i Sala (Resecentrum) samt an
sökan om statlig medfinansiering presenteras. 

Beredning 
Magnus Höglund föredrar det reviderade förslaget till utformning av Resecentrum. 
Lisa Granström föredrar ansökan om statlig medfinansiering. Sofia Elrud deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet töreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ansökan om statlig medfinansiering, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ansökan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ansökan om statlig medfinansiering, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ansökan. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkan de 

11{38) 
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Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Dnr 2013/147 

Detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten 
Trädgården 4; antagande 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markbegränsning längs fastig
hetens östra gräns mot allmänning, från prickmark till plusmark, samt möjliggöra 
för två uthus på tomten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/71/3, antagandehandlingar 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Haga berg, fastig
heten Trädgården 4. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastig
heten Trädgården 4. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

U t dragsbestyrka n de 

9 (13) 



llllll't SALA Bilaga KS 2013/71/3 
lltiJ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplan för 

1(9) 
2013-09-04 

DIARIENR: 2013/147 

ANTAGANDEHANDLING 
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Del av kvarteret TRADGARDEN, HAGABERG, 

Fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Enkelt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Programområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 
• Fastighetsägareförteckning 
• Behovsbedömning 
• Servitutsavtal 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Inledning 

Sammanfattning 

Planens syfte 

Lägesbestämning, 
areal och markägo
förhållanden 
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För kvarteret Trädgården gäller idag en detaljplan från 197 4, Hagaberg 
plannummer 3295, Flertalet av de fastigheter som finns i området idag 
har avstyckats från fastighet Trädgården 4. 

När detaljplanen fastställdes fick fastighet Trädgården 4, samma 
bestämmelser som övriga fastigheter i kvarteret. Det befintliga 
bostadshuset var vid tidpunkt för detaljplanearbetet byggt i 2-plan. 
Trots detta fick berörd fastighet begränsning i form av max 1 våning 
samt maximal byggnadshöjd av 3,5 meter. Dessa "fel" åtgärdades i 
samband med bygglovsansökan för utbyggnad av bostadshuset, via 
detaljplaneändring den 2009-08-26. 

Gällande detaljplan inom berörd fastighet anger prickmar k, med bredd 
6,0 meter, mot allmänning. På denna prickmark finns ett äldre uthus 
som med dagens bedömning anses värdefullt för området. Uthuset är i 
bra skick och befintlig fastighetsägare önskar bevara detsamma. 
Fastighetsägare viii också kunna försäkra uthuset som i dagsläget inte 
får byggas upp ifall det av någon orsak skulle raseras. 

Gällande detaljplan erbjuder en byggnadsarea av maximalt 200 
kvadratmeter. Gällande detaljplan beviljar 1st bostadshus och l st uthus. 
För möjlighet till nybyggnation av garage, utan att behöva riva befintligt 
uthus, önskar fastighetsägare att byggnadsarean utökad till 300 
kvadratmeter samt att 2st uthus beviljas inom fastighet. 

Planen syftar till att möjliggöra ändring av markbegränsning längs 
fastighetens östra gräns mot allmänning, från prickmark (byggnad får ej 
uppföras) tili piusmark (marken får endast bebyggas med uthus eller 
garage). Byggnadsarean utökas till 300 kvadratmeter samt att antalet 
tillåtna uthus på tomten utökas från 1st till Zst. 

Genom att ändra från prickmark till plusmark kan det befintligta uthuset 
försäkras och återskapas och behöver ej rivas för möjliggörande av 
nybyggnation. 

Fastigheten omfattar ca 1600 kvm och är belägen i Haga berg, ca 1,5 km 
söder om centrala Sala. 

Fastigheten Trädgården 4 är i privat ägo. 
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~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

PLANPROCESSEN 

Samråd 

Antagande 

Överklagande 

Tidigare 
ställningstagande 

Riksintresse 

översiktliga planer 

Figuren Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 
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2013-09-04 

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka 
planeringen. Plan-processen med normalt planförfarande tar ca ett år att 
genomföra. Här nedan redovisas gången i planärendet 

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Detta 
förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare 
och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. 
redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 
innehåller även Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och förslag 
till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

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

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

Detaljplanen berörs ej av något riksintresse enligt 3 och 4 kap 
miljöbalken. 

Kommunens översiktsplan, Plan för Sala eko kommun, antagen 2002, tar 
inte upp någon fråga som berör denna detaljplan. 

l förslaget till den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad, som för 
tillfället är i utställningsskedet avses området där fastigheten ingår 
fortsätta vara bostäder. 
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Detaljplaner 

Miljöbedömning/ 

Miljökonsekvens
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För planområdet finns en gällande detaljplan antagen i mars 197 4, samt 
en ändring av detaljplan för fastigheten Trädgården 4 antagen i augusti 
2 009, se nedan . 

·.;--p .. 
. , 

•> 

Gällande plankarta från 2009 Föreslagen plankarta 

.. ". Y\ ' 

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

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av planarkitekt på enheten för Planering och 
utveckling samt miljöingenjör på Tekniska kontoret 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-04-02 att upprätta 
Kommunala beslut detaljplan för Trädgården 4 på Hagaberg 
i övrigt 

Förutsättningar 
och förändringar 

NATUR 

Markoch 
vegetation 

Markbeskaffenhet 

Geotekniska 
förhållanden 

Förorenad mark 

Radon 

Vattenområden 

Fastigheten, Trädgården 4, är förhållandevis kuperad. Bostadshuset är 
beläget på fastighetens högsta punkt, ca 62,00 RHOO. Längs tomtgräns 
mot allmänning i öster, där framtida garage planeras uppföras, har 
marken en höjd av ca +60,50 RHOO. 

Hela fastigheten är bostadsträdgård, gräsmatta med några få träd. 

Hela fastigheten är moränmark 

Marken inom planområdet bedöms vara byggbar. 

Okulär bedömning av sakkunnig ger en markbärighet överstigande 100 
KPa för hela planområdet. Grundvatten är ej undersökt. 

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 (hälso riskbaserade J för kontaminerad ytjord. 

För aktuellt område finns ej platsspecifika värden. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon, men ny bebyggelse bör ändå uppföras 
radonsäkert 

Inom det område fastigheten är belägen bedöms det ej finnas risk för 
översvämning. 
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Fornlämningar 

Skydds- och 
varsamhetsbestå mm 

elser 
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Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och 
anmälan göras till länsstyrelsen. 

För att säkerställa den befintliga uthusbyggnadens kulturhistoriska 
värden införs varsamhetsbestämmelser. De karaktärsdragdrag och 
värden hos bebyggelsen som är beskrivet nedan skall särskilt beaktas 
vid ändring. 

Befintligt uthus är 50 kvadratmeter stort. Det har träpanel målad med 
falurödfärgs liknande färg och sadeltak med tegelliknande takpannor. 
Tre svartmålade dörrar finns på den västra sidan och ett fönster på den 
norra sidan. 

BEBYGGELsEOMRÅDEN 

Bostäder 
Bostadshuset, som ursprungligen härstammar från 1600-talet, har en 
byggnadsarea av 136 kvadratmeter. Det är ett 2-planshus med en äldre 
del och en nyare del, utbyggd 2011. Bostadshuset är placerat på 
fastighetens högsta punkt. 

Ny garagebyggnad skall harmonisera med det äldre uthus som redan 
står på fastigheten. Byggnaden ska utformas med falurödfärgsliknande 
träpanel och sadeltak med tegelröda takpannor. Byggnaden får vara 
BO kvm. 
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Arbetsplatser, övrig 
bebyggelse 

Byggnadskultur och 
gestaltning 

HÄLSAOCH 
SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Störningar 

Olycksrisker 

skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Lek och rekreation 

Naturmiljö och 
vattenområden 

Gator och park 

GATUNÄT, GÅNG, 
CYKEL-OCH 

FASAD VAST FASAD NORR 
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I ny garagebyggnad kommer fastighetsägaren bedriva sin verksamhet. 
Verksamheten är ett mindre egenföretag. Den nya uthusbyggnaden 
kommer att fungera som lager av högtalarprodukter samt kontor. Ett 
fåtal kunder kan komma att besöka verksamheten. Huvudsyftet på 
fastigheten ska vara bostad. 

Vid platsbesök av Samhällsbyggnadskontorets byggenhet, under hösten 
2012, bedömdes befintligt uthus berika området samt att en placering 
av framtida garagebyggnad bör placeras i lågpunkt så ej denna kommer 
skymma bostadshuset. Framtida garagebyggnad bör ges äldre utseende. 

Det befintliga bostadshusets utbyggnad validerar gällande norm för 
tillgänglighet. Tomten är deivis kuperad men längs väg och gångar är 
den tillgänglig. 

Den framtida verksamheten i framtida garagebyggnaden bedöms inte 
vara störande. Verksamheten bedrivs inomhus och kommer inte för 
omgivningen skapa buller eller lukt. 

Planen medger inga verksamheter som kan medföra någon ändring av 
riskbilden för planområdet eller dess omgivning. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

l direkt anslutning till fastighet finns en allmänning med fruktträd. 
Lekpark finns i direkt anslutning till denna allmänning, 
Lekplatsen i området är väl utrustad samt att intill denna finns en 
fotbollsplan som av de boende spolas till is plan vintertid. 

Inom 1 km radie finns motionsspår (skidspår vintertid), promenadstråk 
och vattendrag. 

I hela bostadsområdet finns lokalgator och GC-banor. Allmänningar i 
området sköts av kommunen. 
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MOPEDTRAFIK 

Kollektivtrafik 

Parkering, 
varumottagning, 
utfarter 

Utfart 

TEKNISK 
FÖRSÖRJNING 

VA 

Uppvärmning 

Elektroniska 
kommunikationer 

Avfall 

KONSEKVENSER 
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Närmaste busshållplatser ligger 200meter nordväst om planområdet 
Avståndet till centralstation i centrala Sala är 2 km. 

Fastigheten har idag utfart mot Nybergsgatan, ingen ny utfart får anläggas. 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Fastigheten är ansluten till befintliga allmänna ledningar. 

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. 

Fastigheten är ansluten tilllokalt el, tele och fibernät 

Hushållsavfall hämtas genom kommunens försorg. Fastigheten 
källsorterar via områdets miljöstatio n. 

Den förändring som ett antagande av föreslagen detaljplan kommer att få 
är nybyggnation av garagebyggnad. Denna garagebyggnad kommer 
tillföras de närmaste grannarnas utsikt men bedöms inte skymma 
densamma. 
Då befintligt uthus befrias från prickmark kan detta försäkras vilket gör 
skötsel och underhåll för detsamma mer prioriterat. 

Administrativa frågor 

TIDPLAN 
Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under KSLU :s ledning. 

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

Augusti 2013 

Aug- Sept 2013 

Sept-Okt 2013 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

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

Servitut för underjordiska kommunala VA-ledningar finns inom 
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SERVITUT planområdet Dessa VA-ledningar ligger utanför den norra tomtgränsen, 
dock är ledningarnas u-område inom fastighet Servitutsavtal upprättat 
1971 finns som bilaga. 

För eventuell byggnation och andra åtgärder på kvartersmark svarar 
HUVUDMANNASKAP fastighetsägaren. 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Då detta kan påverka frågor 
om bLa. marklösen och gatukostnader anges detta trots att det i denna 
detaljplan inte finns någon allmän plats. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtal mellan Sala kommun och fastighetsägare. 

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

Andreas Karlsson 
Planförfattare 
Finntorpets byggkonsult 

Karin Nyberg 
Planhandläggare 
Sala kommun 
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Detaljplan för 
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DIARIENR: 2013/148 
ANTAGANDEHANDLING 
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Del av kvarteret TRADGARDE N, HAGABERG 
Fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Enkelt planförfarande 

o •• 

SAM RADSRE DOG ORE LSE 
Detaljplan för Del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten Trädgården 4, har 
under tiden 2013-08-08 till och med 2013-08-29 (3 veckor) varit utsänd för samråd 
till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under 
denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entre. 

Hiir nedan följer en samm~nf~ttning ~v inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens 
förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Västmanlands läns museum 

3 Sala kommun, Byggenheten 

4 Sala kommun, Tekniska kontoret 

s skanova 

6 Räddningstjänsten i Sala 

7 Vafab AB 

8 Moderaterna 

9 Vattenfall eldistribution AB 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Enligt planbeskrivningen kommer verksamhet att tillåtas. Detta bör även framgå av 
plan bestämmelserna, liksom verksamhetens omfattning. 

2{2) 
2013-08-29 

Varsamhetsbestämmelser bör förtydligas så det framgår vilka karaktärsdrag och värden, som 
ska tas i beaktande. Även vilken del av planen som omfattas av varsamhetsbestämmelsen bör 
förtydligas. Det är olämpligt att reglera utformningen av den nya byggnaden med en 
varsamhets bestämmelse. För att reglera utformningen av den nya byggnaden är andra 
planbestämmelser lämpligare. Plan- och genomförandebeskrivningens formulering angående 
det planerade uthuset bör ges ett äldre utseende är något otydligt. Det kan till exempel 
förtydligas med färgsättning, proportioner, volymer eller material. 

Verksamheten som kommer att finnas på fastigheten Trädgården 4 är ett mindre egenföretag. 
Den nya uthusbyggnaden kommer att fungera som lager av högtalarprodukter samt kontor. Ett 
fåtal kunder kan komma att besöka verksamheten. Sala kommun anser att detta kan gå under 
användningen bostad. Enligt boverkets rekommendationer kan enstaka arbetsrum i en stor 
bostad accepteras. Ovanstående beskrivning har förts in i plan och genomförandebeskrivningen 

Utformning och varsamhetsbestämmelser har utvecklats och beskrivits i planbestämmelserna och 
i plan- och genomförandebeskrivningen. 

2. Västmanlands läns museum 
För att bibehålla fastighetens karaktär föreslås att det nybyggda uthuset byggs i samma 
material, färg- och kulörval som fastighetens befintliga uthus. 

Detta är även fastighetsägarens tanke och har beskrivits tydligare i planbestämmelser och i plan
och genomförandebeskrivningen 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Inga synpunkter har inkommit under samrådstiden som ger 
anledning till förändringar av planförslaget Förtydliganden av 
planen har gjorts. Enheten för planering och utveckling föreslår att 
detaljplanen förs fram för antagande. 

att antaga detaljplan. 

Karin Nyberg 
Planhandläggare 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Del av kvarteret Trädgården, Haga berg, 
fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 

1 (1) 

2013-08-29 
DIARIENR: 2013/147 

ANTAGANDESHANDUNG 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 §genomföras. l nom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med miljöingenjör vid tekniska kontoret. 
Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen berör, vid ett 
genomförande. 

Tabell l: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av 
detaljplanen berör. BMP =Betydande miljöpåverkan. 

FRÅGESTÄLLNING BMP G RÅNSAR TILL EJ BMP 
BMP 

Kulturmiljö x 
Förorenad mark- Luftburet x 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för del av Trädgården, Haga berg, fastigheten Trädgården 4 har vid ett 
genomförande, inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. 

Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i plan beskrivningen. 

Beslutet om miljöbedömningen kan komma att revideras under planprocessens 
gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

jenny Sivars 
Miljöingenjör 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Samhällsbyggnad s kontoret 
Planering och utveckling 
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S E R V I T U T S A V T A L 

Mellan handelsträdgårdsmästaren Gustav Rosen i egenskap 

av ägare till stadsägan nr 866 i Sala, nedan kallad ~astighets-. . ' . . . . . . . . . . . . . ....... ' ... ' - ..... ' ...... . 
ägaren, å ena, och Sala kommun genom dess kommunstyrelse å 

andra sidan, har följande avtal trä~fats: 

1) .Kommunen såsom ägare av tomten nr 18 i kv. Rådhuset 
' ' ··'. . .· . 

i s.ala medgiy,es ·utan ersättning rä~t att nedlägga och ~ör all 

~r;~ti~ bibehålla våt'ten- ~ch· avlo~psled~ingar och andra under

jordiska ledningar, såsom el.ek'triska kablar, inom det å bi

~ogade karta med gul ~ärgläggn;ing angivna området av stadsägan 

'nr 866, 
• 2) Kommunen äger rätt att när som helst å ~astigheten 

utöva tillsyn av ledningarna och ut~öra erforderliga under

h&lls- och reparationsarbeten. 

J) Samtliga ledningsarbeten skall utföras med minsta 

möjliga intrång och skall marken såvitt mtljligt återställas 

i det skick, vari den be~ann sig vid resp. arbetes påbörjande, 

Ev. skador på befintlig växtlighet och andra ~tläggningar 

skall gottgöras av kommunen. 

Som ersättning för befintlig hägnad utmed Nybergsvägen 

skall kommunen utan kostnad för fastighetsägaren uppsätta s.k. 

Gunnabostängsel mellan ~astighetens in~artsväg och en ca 25 

m. väster därom befintlig träportal. 

4) Fastighetsägaren förbinder sig att inte i närheten av 

ledningarna plantera träd och att inte heller vidtaga andra 

åtgärder, som kan skada ledningarna eller försvåra tillsyn, 

underhåll och reparation av desamma. 

5) Fastighetsägaren ~örbinder sig vidare att medverka 

till att till säkerhet ~ör detta avtals bestånd erhAlles in

teckning i stadsägan nr 866 med betryggande förmåns~ätt. Kostna

derna därför skall betalas av kommunen ensam. 

.. 
'••.; 

Sala den 9 ~obruari 1971. 

·.•·· 
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Herrar Gustav Rosens, Stii Reimersons och Knut Wijkmarks 

egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
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ii sALA 
~KOMMUN 

§ 238 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Arbetsplan för ombyggnad av väg 56, delen Sala-Heby 

INLEDNING 

Dnr 2012/97 

Sala kommun har av Trafikverket fått möjlighet att lämna synpunkter över arbets
planen. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/237/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret/planering och utveckling 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket framhålla behovet av separat gång- och cykelväg mellan Sala och 
H e by, samt 
att i övrigt till Trafikverket yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga 
KS 2013/237/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket framhålla behovet av separat gång- och cykelväg mellan Sala och 
H e by, samt 

att i övrigt till Trafikverket yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga 
KS 2013/237/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

12 (38) 



ftliJI SALA 
.,., KOMMUN 

Bilaga KS 2013/237/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 ·lO- O 1 

0~1~\ 2 ) u) + IAkjb~aga 
l 

trafikverket@trafikverket.se 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 

Arbetsplan gällande ombyggnad av riksväg 56 Sala-Heby 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttranden kring arbetsplanen 
för ombyggnad av väg 56 Sala-Heby där riksvägen ska byggas om till mötesfri 
landsväg i befintlig sträckning mellan Sala och H e by. 
Sala kommun har tidigare yttrat sig i ärendet och nu har vi möjlighet igen eftersom 
Trafikverket har inkommit med en del kompletteringar. 

Riksväg 56 tillhör det nationella stamvägnätet och utgör tillsammans med väg 55 
och 53 en viktig transportled mellan N arrköping och Gävle, "Räta linjen". 

Nuvarande vägstandard på den aktuella vägsträckan är dålig i förhållande till 
trafikbelastningen och vägens funktion som nationell stam väg. 

Syftet med arbetsplanen är att ge väghållaren tillstånd att bygga vägen, ge möjlighet 
till markåtkomst med vägrätt och reglera väghållningsansvaret 

Både Länsstyrelsen i Västmanland och Uppsala har tillstyrkt arbetsplanen. Dock har 
Uppsala haft långtgående synpunkter på hur man ska hantera gång- och cykel 
utefter den nya vägen. 

Synpunkter: 
Sala kommun godtar Trafikverkets svar på de synpunkter som framfördes i vårt 
tidigare yttrande, förutom angående tillgängligheten för gångtrafikanter och 
cyklister. 
Problemen kvarstår i arbetsplanen då det inte finns någon separerad gång- och 
cykelväg ej heller något sammanbindande parallellvägnät som kan nyttjas. 
Idag fungerar den breda vägrenen som varierar mellan 1,5-2m för gång och cykel. 
Efter ombyggnad kommer vägrenen att vara O. 75 m med begränsad möjlighet för 
bilister att öka avståndet vid omkörning då räcken begränsar rörligheten. Även 
mopeder och långsamtgående fordon borde uppleva en liknande försämring. 

Sala kornmun framhåller fortsatt behovet av en separat gång- och cykelväg mellan 
Sala och Heby. 

l (2) 
2013-09-27 

YTTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

www.sala.se 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 

Planering- och utveckling 
Anders.Dahlberg@sala.se 

Direkt: 0224-747322 



~SALA lf.i,1l KOMMUN 

Förslag till beslut 

Att Sända Sala kommuns synpunkter till Trafikverket avseende arbetsplan för 
ombyggnad av väg 56, Sala-Heby. 

Anders Dahlberg 
Markingenjör/tf enhetschef 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

2 (2) 
2013-09-27 
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R sALA 
~KOMMUN 

§ 239 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Försäljning av del av fastigheten Kappalba 1:1 

INLEDNING 

D nr 2013/358 

Gården Kappalbo (Linneas Trädgård) ligger som en enklav inom Ösby Naturbruks
gymnasiums odlingsområde. Vägen passerar mellan boningshus och drifts byggna
der. En ny vägdragning har stakats ut av tekniska kontoret. Kappalbo föreslås av
styckas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/238/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret/planering och utveckling 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunst';relsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att försälja del av fastigheten Kappalbo 1:1 med en lämplig avstyckning om cirka 3 
hektar, 
att väg byggs förbi nuvarande Kappalbo 1:1 i egen regi, att finansieras inom mark
verksamhetens budget, samt 
att överlåtelsehandlingar tecknas av samhällsbyggnadschef Magnus Holmberg
Muhr. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att försälja del av fastigheten Kappalbo 1:1 med en lämplig avstyckning om cirka 3 
hektar, 

att väg byggs förbi nuvarande Kappalbo 1:1 i egen regi, att finansieras inom mark
verksamhetens budget, samt 

att överlåtelsehandlingar tecknas av samhällsbyggnadschef Magnus Holmberg
Muhr. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

13 (38) 



~SALA 
~KOMMUN 

Bilaga KS 2013/238/1 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

2013-09-24 Dnr. 

Kommunstyrelsen 2013 -09- 2 6 

Försäljning av Kappalbo 

Gården Kappalbo (Linneas trädgård) ligger som en enklav inom Ösby Natur
bruksgymnasiums odlingsområde. Vägen som passerar mellan boningshus och 
driftsbyggnader nyttjas flitigt av elever på fritid, till och från skolan samt för 
lantbrukets ändamål. 
Gödselkörning sker idag via entreprenad och i treskift då omständigheterna är 
optimala med fordon på 40-50 ton genom gården. Ensilagekörning körs av 
skolans elever i två skift. 
Vissa åtgärder krävs för att få till en långsiktigt bra lösning innan försäljning 
av Kappalbo. 
Risken med att sälja till en privatperson mitt i skolans odlingslandskap innebär 

en viss risk för restriktioner av nyttjandet speciellt i en framtid med betande 
djur i närheten som kan uppfattas negativt av de som är känsliga pga allergi 
mm. 
Stora delar av lukt och bullerproblematiken kan delvis lösas genom en ny väg
dragning. 
Att ta bort genomfarten innebär också att gården kan nyt1jas tryggare av barn
familjer och även öppnar upp för en mer flexibel användning och utveckling. 
En ny vägdragning har stakats ut av Kart o Mät och har kostnadsberäknats till 
ca 300 tkr av Gata/Park vid ett genomförande i egen regi. 
Kappalbo bör avstyckas med en tanke på en ev framtida djurhållning och med 
tillräcklig areal för att locka hästägare. Ett sådant förfarande är även gynnsamt 
för marknadsvärdet. 
Kostnader för byggande av vägen bekostas av Markverksamhetens investe
rings budget. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar: 

att försälja del av fastigheten Kappalbo l: l med en lämplig avstyckning 
om ca. 3 ha. 

att väg byggs förbi nuvarande Kappalbo l: l i egen regi som finansieras av 
markverksamhetens budget. 

att överlåtelsehandlingar tecknas av SamhällsbyggnadschefMagnus 
Holmberg-Muhr. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör l tf enhetschef 



fisALA r;11 KOMMUN 

§ 234 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/347 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfärnebo 

INLEDNING 
Ansökan från Västerfärnebo Hembygdsförening. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/214/1, KFU § 60 
Bilaga KS 2013/214/2, ansökan från Västerfärnebo Hembygdsförening. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att infor
mera samlingslokalorganisationerna om kommuns1yre!sens beslut 2013-09-10, 
§ 219, vad avser investerings bidrag, samt 
att kommunstyrelsen klargör vad beslutet 2013-09-10, § 219, innebär, 
att bevilja Västerfärnebo bygdegårdsförening 350 tkr i investeringsbidrag 2013 för 
byggande av samlingslokal, under förutsättning av att föreningen ånyo ansöker om 
investeringsbidrag från Boverket, samt 
att garantera föreningen medfinansiering med totalt 780 tkr under förutsättning av 
positivt besked från Boverket. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Forts yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunst<;relsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att infor
mera samlingslokalorganisationerna om kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, 
§ 219, vad avser investerings bidrag, samt 

att kommunstyrelsen klargör vad beslutet 2013-09-10, § 219, innebär, 

att bevilja Västerfärnebo bygdegårdsförening 350 tkr i investeringsbidrag 2013 för 
byggande av samlingslokal, under förutsättning av att föreningen ånyo ansöker om 
investeringsbidrag från Boverket, samt 

att garantera föreningen medfinansiering med totalt 780 tkr under förutsättning av 
positivt besked från Boverket. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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n SALÅilaga KS 2013/214/1 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

§ KFU 60 

Justerandes sign 

)y J 
,l~ 

2013-09-24 

Dnr 2013/347 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfärnebo 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/35, ansökan med beslutsunderlag 

Roger Nilsson föredrar ärendet 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet tillledningsutskottet för beslut. 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår att ledningsutskottet besluta 
att återremittera ärendet, samt 
att kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att kontakta Västerfarne bo 
Hembygdsförening och be dem söka bidrag från Boverket för delfinansiering, då vi 
är positiva till ansökan och villiga att delfinansiera 30 o/o efter att 
boverksalternativet är prövat, samt som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att be kommunstyrelsen klargöra beslutet§ 219 gällande Investeringsbidrag till 
föreningsdrivna samlingslokaler. 

Anders Westin (C) yrkar 
bifall till Michael PB Johanssons (M) yrkande, samt 
att Kultur o Fritidskontoret får i uppdrag att inhämta uppgifter från samtliga 
föreningar som driver allmänna samlingslokaler att komplettera ev 
investeringsbehov utöver redan ansökta investeringsbehov i maj 2013 och att dessa 
redovisas för utskottet i nov 2013 

Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till Anders Westins (C) yrkande 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkanden från Michael PB Johansson yrkande mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. 
Den som stödjer Michael PB Johanssons yrkande avseende förslag till 
ledningsutskottet om återremiss röstar Nej. Den som ej stödjer Michael PB 
Johanssons yrkande röstar ja. 
Vid omröstningen avges tre ja-röster [Amanda Lindblad (S), Viktor Kärvinge (S) och 
Alette-Marie Lindgren (S)], och två nej-röster [Michael PB Johansson (M) och Anders 
Westin (C)] 

3 (10) 



Justerandes sign 

,_;Fl._...--,-
, 

Propositionsordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-24 

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet 

Votering 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns, 
Den som stödjer Amanda Lindblads yrkande röstar ja, den som ej stödjer yrkandet 
röstar nej. 
Vid omröstningen avges tre ja-röster [Amanda Lindblad (S), Viktor Kärvinge (S) och 
Alette-Marie Lindgren (S)] och två nej [Michael PB Johansson (M) och Anders 
Westin (C)]. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Michael PB Johanssons (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
tilläggsyrkandet bifallet 

Ordförande ställer Anders Westins (C) yrkande mot avslag och finner yrkandet 
avslaget. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet tillledningsutskottet för beslut, samt 

att be kommunstyrelsen klargöra beslutet§ 219 gällande Investeringsbidrag till 
föreningsdrivna samlingslokaler. 

Reservationer 

Anders Westin (Cj och Michae! PB Johansson (M) reserve;"ar sig mot försiaget till 
förmån för egna yrkanden. 

Utdrag 

Västerfärnebo bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

4 (10) 



,-'-"'"'''t·.KS 2_Q:l.3/21?>/2nr b f.,{;" , astery arnetJo ..n.em ygusJ oren mg sALAKOMMUN 
Kultur & Fritid 

ANSÖKAN 
2013-09-1 O 2 sid 

salakommun 

Ink. 2013 -09- 1 Z 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Fritidsintendent Roger Nilsson 
Box 304 
733 25 SALA 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfårnebo 
Västerfårnebo Hembygdsförening ansöker om bidrag hos Sala kommun. 

Bidraget har tidigare beviljats av Sala kommun i samband med ansökan till Boverket 
om rubricerade investerings bidrag. Beslut i Kultur- och Fritidsnämnden 20 11-03-0l 
om 1.260.000 kronor som utbetalas när projektet är fardigställt 
Ansökan inlämnades därefter till Boverket men på grund av begränsade medel avslogs 
ansökan. 

Vi har under hand informerat Sala kommun om de planerade åtgärderna vid Gammel
gården i Västerfamebo och har även haft underhandskontakt med Kultur- och fritids
förvaltningen. En byggnadskommitte inom Hembygdsföreningen har under försomma
ren 2010 genomfört ett besök hos stadsarkitekt Dan Ola Norberg och informerat om 
den planerade byggnaden samtidigt som man erhållit värdefulla synpunkter. Vidare 
har såväl kommunledning som Kultur- och fritidsförvaltningen erhållit en del för
handsinformation. 

Samlingslokalen fyller ett stort behov för det samlade föreningslivet och näringslivet i 
Västerfarnebo som vi även redovisat tidigare. 

Under 2011 och 2012 har denna byggnadskommitte på nytt med hjälp av arkitekt tagit 
fram ett reviderat förslag till samlingslokal vid Gammelgården med ett lägre invester
ingsbehov. Den planerade Fämbostugan som utgör underlag för bygglovshandlingar 
omfattar ingen souterrängvåning som tidigare. 

Vid underhandskontakter med Boverket har det framkommit att det är begränsade re
surser man förfogar över för att tillgodose de ansökningar som årligen inkommer. För 
senaste året inkom 266 ansökningar om 106 Mkr medan man beviljade 92 projekt med 
24,4 Mkr. Det är i runda tal drygt l Mkr per län. I stort sett har detta förhållande gällt 
under senare år. Vi har inte erhållit något besked från Boverket att bidragsramen 
kommer att öka framöver. 

Västerfårnebo Hembygdsförening 
Stäfre 

730 71 SALBOHED 

Telefon 

0224-741215 

Bankgiro 

205- 4039 

Org nr 

879500 - 4087 
www.vasterfarnebo.se 



Y ästerfärnei?o Jfemi?ygcfsjörening 

Mot denna bakgrund har styrelsen för Västerfårnebo Hembygdsförening beslutat att 
inte göra en ny ansökan till Boverket. 

Istället ansöker vi om den tidigare medelstilldelningen som Sala kommun beviljat Väs
terfårnebo Hembygdsförening och lånefinansierar förutom donationer och egna medel 
investeringen för en något enklare samlingslokal jämfört med tidigare som kan använ
das under hela året. 

Västerfårnebo Hembygdförening är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. 

V år målsättning är att det finns en fårdig och möblerad samlingslokal vid Gammelgår
den när Västerfårnebo Hembygdsförening firar l 00 år under 2015. 

Vi ser fram emot att vår ansökan beviljas för att påbörja byggnadsarbeten baserat på 
vår ansökan om bygglov under försommaren 2013. Utbetalning av beviljat bidrag från 
Sala kommun kan ske i etapper och under år 2013 beräknas våra kostnader efter bevil-
jat bygglov till Kronor ........ 850.000 

Detta belopp avser kostnader för arkitekt- och konstruktionsarbeten, bygglov, schakt
ning, grundläggning, VA-ledningar för servisanslutning, el-arbeten samt beställning 
av timmerstomme. 

Med vänlig hälsning 
Västerfår,-e~ !l'e!llbygdsförening 

~~~~ 
Anders Fläcke 
Ordförande 

Bilagor: Bild på Färnbostugan - Samlingslokal med lägre investeringsbehov 

Västerfårnebo Hembygdsförening 
Stäfre 

730 71 SALBOHED 

Telefon 

0224-741215 

Bankgiro 

205- 4039 

Org nr 

879500 - 4087 

www. vasterfarnebo.se 
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iflsALA 
~KOMMUN 

§ 235 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2011/14 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen; 
presentation av tidplan och upplägg 

INLEDNING 
Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 222, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att återkomma tillledningsutskottet med förslag till upplägg av fortsatt 
utredning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/6 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att kontakta bygg
konsult och arkitekt för fortsatt utredning, 
att en uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av byggkonsult Mathias Savander, HIFAB, arkitekt Anders 
Erikols, Svekoarkitekl:er, Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret samt Åsa Eriks
son, tekniska kontoret, 
att förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens led
ningsutskott den 26 november, samt 
att godkänna den uppskattade kostnaden om 150 tkr för att utreda tillskapandet av 
ett kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att kontakta bygg
konsult och arkitekt för fortsatt utredning, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret att tillsätta en ar
betsgrupp bestående av byggkonsult Mathias Savander, HlFAB, arkitekt Anders 
Erikols, Svekoarkitekter, Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret samt Åsa Eriks
son, tekniska kontoret, 

att förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens led
ningsutskott den 26 november, samt 

att godkänna den uppskattade kostnaden om 150 tkr för att utreda tillskapandet av 
ett kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (38) 



~ SALA Bilaga KS 2013/10/6 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

l (2) 
2013-09-30 

MEDDELANDE 

SALA KOMM~~- . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

MEDDELANDE 
o~~{ l J l 4 !Akttl~ 

Utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i syfte att 
tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen 

2013-02-07 §31 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltningen att bland annat 

att fortsätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen, 

l 

att förutsättningarna för utredningen bör vara 250 platser, platt golv med teleskop läktare, 
väl tilltaget scen utrymme, övriga lokaler för exempelvis loger och 
förvaring samt teknisk utrustning i form av ljus och ljud, 
att utredningen ska påvisa förslag till driftsorganisation samt redovisa investerings
och driftskostnader, 
l!!! utredningens resultat ska redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott i maj 
2013 

2013-06-04 §164 beslutade kommunstyrelsen 

att i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013. 

Efter information på KSLU, 2013-09-17 önskades en beskrivning av tidigare förslag 
som diskuterats gällande kv Täljstenen samt utreda möjligheten av ett kulturhus i 
K v Täljstenen. 

Redovisning av tidigare förslag gällande K v Täljstenen 

2004 bild l 
Förslag på ett kultur och informationscentrum i EV-projekt. 

2005 
Entreprenörstorget samt flytt av Aguelimuseet till Täljstenen klart. 

2007 bild 2 
Om byggnation av Garagebyggnaden i E U-projekt klart. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kom m un.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. ni lsson@ sa la.se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2007 bild 3a och 3b 
Förslag l till ombyggnation av hela K v Täljstenen. 
Förslag 2 till ombyggnation av hela K v Täljstenen 

2008 bild 4 
Sala Jazzklubb lämnar in förslag på en utbyggnad av K v Täljstenen för ca 150 
publikplatser. 

2009 bild 5 
Om byggnation av Cafe Anna och publik lokal klart. 

2011 
Förslag på ombyggnation av värme, ventilation och klimatanläggning för 
Agnelimuseet till en kostnad på ca 5 400 tkr 

Ombyggnation av Ungdomslokalen klart 

2012 bild 6 
Sala Jazzklubb lämnar in ytterligare förslag på en utbyggnad av K v Täljstenen för ca 
300 publikplatser. 

För att fortsätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen föreslås följande. 

Tekniska kontoret kontaktar Byggkonsult och Arkitekt för fortsatt utredning. 

En arbetsgrupp bildas med byggkonsult Mathias Savarrder HIF AB, Arkitekt Anders 
Erikals Svekoarkitekter, Roger Nilsson Kultur- och fritidskontoret samt Asa Eriksson 
Tekniska kontoret. 

Förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens 
ledningsutskott den 26 november 2013. 

Tekniska kontoret har uppskattat kostnaden för att utreda tillskapandet av ett 
kulturhus i K v Täljstenen till !50 tkr. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

2 (2) 
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§ 236 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2010/180 

Vision Lärkan; förslag till fastställande av etapp 2 samt kostnads
förslag 

INLEDNING 
Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 223, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att tillledningsutskottet presentera förslag 
till fastställande av etapp 2 vid Lärkan samt lämna kostnadsförslag för genomföran
det av etapp 2. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/196/2, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kornmunstyrelsen beslutar 
att fastställa etapp 2 i enlighet med förvaltningens förslag: 
Byggnation av omklädningsrum, kostnad cirka 13.500 tkr 
Läktare med 350 personer sittande under takjfriidrottsarenan, kostnad cirka 
2.000 tkr 
Läktare med cirka 150 personer stående under tak/konstgräsplanen, kostnad cirka 
400 tkr, samt 
att överlämna ärendet för kännedom till budgetberedningen/reviderad strategisk 
plan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kornmunstyrelsen beslutar 

att fastställa etapp 2 i enlighet med förvaltningens förslag: 

Byggnation av omklädningsrum, kostnad cirka 13.500 tkr 
Läktare med 350 personer sittande under takjfriidrottsarenan, kostnad cirka 
2.000 tkr 
Läktare med cirka 150 personer stående under takjlmnstgräsplanen, kostnad cirka 
400 tkr, samt 

att överlämna ärendet för kännedom till budgetberedningen/reviderad strategisk 
plan. 

Utdrag 
kornmunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2013/196/2 2013-09-25 
MISSIV 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 

Roger Nilsson 
Ledningsutskottet Ink. 2013 ·10· O 1 

MISSIV 

Revidering - Vision Lärkan 

BAKGRUND 

l 

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 och idrottshall, 
en ishall för hockey och konståkning, curlinghall, gräsplaner för fotboll samt 
allvädersban or. 

Rörelser i Salas östra stadsdelar har bl.a.lett fram till ett beslut om en flytt av anrika 
Silvervallen till förmån för en utveckling av centrum, denna flytt betyder stora 
behov av upprustning och uppgradering av både Silvervallen och Lärkans sportfält 

I dag är området på Lärkans sportfält prickad mark vilket innebär att byggnader inte 
får uppföras. Här kommer det att behövas ett beslut för att ändra detaljplanen för 
Lärkans sportfält. 

Efter presentation av Vision lärkan på KSLU, 20130917 beslutades följande 

Ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att 
presentera förslag till fastställande av etapp 2 vid Lärkan samt lämna 
kostnadsförslag för genomförandet av etapp 2, att redovisas vid ledningsutskottets 
sammanträde den 1 oktober 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidsenheten 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 

kulturfritid @sal a. se 
www.sala.se 

Roger Nitsson 
Kontorschef 

Roger. N ilsson @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Kultur~ och fritidskontoret 

VISION LÄRKAN- ETAPP 2 
I denna etapp planeras det för omklädningsrum samt läktare på friidrottsarenan och 
konstgräsplanen 

Investeringskostnader 

Etapp 2 
Byggnation av omklädningsrum. se bilaga l 

Ca 500 kvm innehållande 6 st omklädningsrum samt domarrum och personalrum, 
konferensrum och förråd. 

Ventilationsrum på tak ca 40 kvm. 

Kostnad ca 13 500 tkr 

Läktare med 350 personer sittande under tak/Friidrottsarenan. bilaga 2 
Plan mått på ovan läktare 36 x 7 meter. 
Läktaren består av Plansteg, Sättsteg, Gradängbalkar, Takbalkar, Åsar, Trp 20 ink!. 
kondensmassa, Pelare, Handikappanpassning, smide, vindstabilisering och 
projektering. 

Kostnad ca 2000 tkr 

Läktare med ca 150 personer stående under tak l Konstgräsplanen 
Markyta som blir täckt ca 15 x 2,5 meter. 

Kostnad ca 400 tkr 

Alt 

Läktare med 300 personer stående l Konstgrä~planen, bilaga 3 
Markyta som blir täckt ca 16 x 4.25m meter. 

Kostnad ca 200 tkr 

Etapp 3-6 

Etapperna är inte kostnadsberäknade 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson, Kontorschef 
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§ 224 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Sala Konstförening/ Aguelimuseets lokaler 

INLEDNING 

Dnr 2013/313 

Sala Konstförening/ Agnelimuseet har inkommit med en skrivelse avseende sin lokal 
i kvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/210/1, skrivelse från Sala Konstförening/ Agnelimuseet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret samt 
tekniska kontoret, lokalförvaltarna, att ta fram förslag till åtgärder och kostnader 
för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och klimatanläggning för att klara 
krav på luftfuktighet, renovering och isolering av yttertak, reparation av fasad och 
omfärgning samt avloppsrening, Hus 1, så att huset kan användas året runt, samt 
att redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 7 november 2013. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret samt 
tekniska kontoret, lokalförvaltarna, att ta fram förslag till åtgärder och kostnader 
för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och klimatanläggning för att klara 
krav på luftfuktighet, renovering och isolering av yttertak, reparation av fasad och 
omfärgning samt avloppsrening, Hus 1, så att huset kan användas året runt, samt 

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 7 november 2013 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Ut d ra g s bestyrka n d e 
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Till kommunstyrelsen Sala 15/8 2013 

Från Sala konstförening/Aguelimuseet 

1 dagarna blir förslaget till den lokala kulturplanen färdigt. Intendenterna vid Aguelimuseet har 

bidragit med sina kunskaper om bildkonstens villkor och önskemål. 

Sedan år 2007 har Aguelimuseet haft sin lokal i kvarteret Täljstenen. Museet har med detta uppfyllt 

testators vilja om ett lokalt medborgarhus/kulturhus i Sala. Detta var förutsättningen för att staden 

skulle få visa samlingen som formellt ägs av Moderna Museet/Nationalmuseum. 

Verksamheten i kvarteret Täljstenen har varit välfungerande. Vi delar den s. k. Travershallen med 

kommunen där lokal såväl som nationell konst visas av både amatörer och professionella 

kulturutövare. 

År 2010 stängdes museet och konstsamlingen magasinerades. Det hade i budgeten avsatts fem 

miljoner kronor till en klimatanläggning i lokalerna och arbetet skulle påbörjas. En tid senare väcktes 

ett kommunalt förslag om ett kulturhus i f.d. lasarettets matsal. Vid ett möte med kommunalrådet 

Per-Olov Rapp och landstingspolitikern Glenn Andersson målades visionerna om ett skräddarsytt 

konstmuseum med flera rum, där den nyinköpta konsten skulle kunna visas i sin hela bredd. De 

storslagna planerna diskuterades vid ett möte på Moderna Museet. Moderna Museets intendent 

Fredrik Liew lovade att hjälpa oss under uppbyggnadsprocesse n. 

Sedan dess har ingenting hänt och vid ett möte under 2013 fick vi beskedet att några medel till en 

ventilationsanläggning föreligger ej och att verksamheten i kvarteret Täljstenen är provisorisk. 

Museets intendenter, styrelse och övrig personal har lagt ned ett omfattande arbete med att skapa 

ett välfungerande Aguelimuseum. Museet besöks årligen av många hitresta besökare och 

gruppvisningarna ökar varje år. Ivan Aguelis verk, ca 200 stycken, finns förutom i Sala även på 

Moderna Museet, på Göteborgs konstmuseum och i Västerås konstmuseums samlingar. Sala har den 

största enskilda samlingen, 35 målningar och ca 20 teckningar. Museet fyller också en viktig funktion 

i arbetet med att visa samtida konst i olika former och att låta både kommuninvånare och hitresta ta 

del av ett bra konstutbud. För närvarande pågår arbetet med att undersöka förutsättningarna för en 

omfattande konstpedagogisk verksamhet på museet och häromdagen uttryckte museichefen på 

Västerås konstmuseum, Karin Levander, sitt stöd och sin vilja att samarbeta med Aguelimuseet i 

framtida pedagogiska projekt. 

Kunskapen och betydelsen av Ivan Aguelis livsverk växer för varje år och skulle museet tvingas stänga 

även denna gång finns risken att föreningen ger upp och lämnar över ansvaret för samlingen till 

Moderna Museet. 

Då har Sala förlorat ett viktigt besöksmål och en betydande del av stadens kulturella utbud är för 

alltid borta. 

för Sala konstförening/Aguelimuseet 

Johanna Byström Sims och ÅC Danell 



l SALA 
KOMMUN 

§ 240 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/352 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO 

INLEDNING 
Begäran om ändring av beredskapsavtaL Inställelsetiden till huvudbrandstation för 
räddningschef i beredskap föreslås ändras från 30 minuter till60 minuter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/215/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
(nuvarande handlingsprogram bilagt) 

Ove j ansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att ändra inställelsetiden till huvudbrandstation för räddningschef i beredskap från 
30 minuter till 60 minuter, samt 
att revidera Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO i enlighet med 
detta beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att ändra inställelsetiden till huvudbrandstation för räddningschef i beredskap från 
30 minuter till 60 minuter, samt 

att revidera Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO i enlighet med 
detta beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~SALA 
~KOMMUN 

Bilaga KS 2013/215/1 
1 (1) 

2013-09-10 
SKRIVELSE 
PER SKOG 

DIREKT: 0224-74 78 08 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunfullmäktige 

SKRIVELSE 

Begäran om ändring i beredskapsavtal 

, SALA KOMM N , 
i Kommunstvrelsens förvaltning 
l 

,\Ink 2013 ;: 4 
~ .. 
'2013 

Räddningstjänsten önskar införa en ändring i nuvarande beredskapsavtal för 
räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten Sala Heby, 

Nuvarande inställelsetid för Räddningschef är 30 minuter till huvudbrandstationen i 
Sala, Då räddningstjänsten innefattar två kommuner och tillhör två län, Uppsala län 
och Västmanlands län har räddningschefen uppdrag i länen och kan då inte hålla 
inställelsetiden på 30 minuter. Avstånden är för långa, 

Därför önskar Räddningstjänsten att inställelsetiden utökas till60 minuter. 

Härmed föreslår RT) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att ändra inställelsetiden till huvudbrandstation för räddningschef i 
beredskap till från 30 minuter till60 minuter 

att revidera Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt LSO enligt 
detta beslut 



Nuvarande handlingsprogram 

Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

KFS 051 revision 02 

HANDLINGsPROGRAM 

ANTAGEN: 2012-04-26 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-03-26 

ERSÄTTER:390/2006 
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HANDUNGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 

INNEHÅLL 
INLEDNING .................... . 

Syfte .. 
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KOMMUNEN$ MÅL .. 

KOMMUNEN$ FÖREBYGGANDE VERKSAMHET .. .. 

RISKER SOM KAN LEDA TILL RÄDDNINGSINSATS .. . 

Brandrisker .. 

strategi för att förebygga brand ... 

Atgärder för att uppnå målen .. 
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Atgärder för att uppfylla målen .. 
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strategi för att motverka ras .. 

Åtgärder för att uppfylla målen .. 

Sala Silvergruva och andra miljörisker ....... 
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Åtgärder för att uppnQ målen .. 
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Trafikolyckor .. 
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Fallolyckor .. 
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strategi för att förebygga olyckor ... 

Åtgärder för att uppfylla målen .. 

ANALYS AV OLYCKOR .. 

Underfag för utvärdering 

Olycksundersökning 

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNST ...................... ., ........................... . 

Kommunens förmåga att genomföra räddningsinsats . 

Mål .. 

Prioriterade åtgärder .. 

Kommunens förmåga för räddningsinsats .. 

Hedåker, Möklinta och Ransta räddningsområde. 

Medförstärkning av Sa/o och Ranstas deltid ................. ............ . 

Kommunens resurser för räddningsinsats .. 

Kompetens .. 

Räddningskårens beredskap 

övning och kompetensutveckling .. 

Avtal om samverkan .. 

Varning och Information till allmänheten 
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Inledning 
Kommunfullmäktige 

INLEDNING 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersätter Räddningstjänstlagen 
(1986:1102) och syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom 
och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Med räddningstjänst avses i LSO de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för 
att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 

Räddningsinsats ska göras endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet 
av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och 
omständigheterna i övrigt. 

LSO reglerar hur räddningstjänsten ska arbeta och vilka rättigheter de har för att 
utföra sitt arbete samt regler för sotningsverksamhet. 

l 3 kap beskrivs kommunens skyldigheter att arbeta förebyggande för att 
förhindra brand eller andra olyckor. Lagen fastslår också att en kommun ska 
genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilda att 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

I LSO beskrivs också skyldigheten för hur ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar ska förebygga brand eller annan olycka. 

LSO slår fast att den enskilde har skyldighet att varna och tillkalla hjälp. Om den 
enskilde upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller annan 
olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för 
miljön, måste han agera. 

Syfte 

Utgångspunkterna bakom lagen är att reducera riskerna så att det blir mindre 
förstörelse och att färre personer skadas eller avlider. Varje kommun ska i ett 
handlingsprogram beskriva: 

1 Vilka risker som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsats. 

2 Kommunens mål för verksamheten, dvs. mål för att förebygga och hantera 
olyckor. 

3 Kommunens förebyggande verksamhet, hur den är ordnad och hur den 
planeras. 

4 Räddningstjänstens förmåga att göra räddningsinsats, dvs. vilka resurser 
kommunen har eller avser skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser i 
fred och under höjd beredskap. 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument för det systematiska 
säkerhetsarbetet Det ska åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och 
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Inledning 
Kommunfullmäktige 

trygghet för att kunna samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och 
skadeavhjälpande verksamheter inom kommunen. Arbetet ska sträva mot ett 
långsiktigt samarbete mellan de aktörer som kan påverka den lokala säkerheten. 

Årlig redovisning skall ske från förvaltningarna i samband med årsbokslut som 
redovisar vilka förebyggande åtgärder som skett under det gångna året. 

Avgränsningar 

Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). 
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Kommunens mål 
Kommunfullmäktige 

KOMMUNENs MÅL 

• Sala kommuns innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker 
kommun och upplevelsen ska ligga över riksgenomsnittet. 

• Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats ska minska. 

• Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall vara lågt. 
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Kommunens förebyggande verksamhet 
Kommunfullmäktige 

KOMMUNENS FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

Kommunens säkerhetsansvarige och beredskapsplanläggaren driver det 
övergripande förebyggande säkerhetsarbetet Räddningstjänsten driver det 
förebyggande brandskyddsarbetet Kommunens risk- och säkerhetsgrupp leder 
och samordnar de förebyggande insatserna mellan förvaltningarna. På 
förvaltningarna och på anläggningarna ska lokala brand- och säkerhetsombud 
driva säkerhetsarbetet. 

lokala brand~ och säkerhetsombud på kommunens förvaltningar 

Figur 1 Organisationsschema 

Utöver denna organisation så har vi myndighetsutövningen med tillsyner och 
kontroller från räddningstjänst, bygglov, livsmedel och alkoholtillstånd. Vi 
försöker att samordna våra träffar med allmänheten för att bli effektivare och få 
större förståelse med vad vi vill uppnå. Bland annat så samordnas 
utskänkningstillstånd med livsmedelskontroller och räddningstjänstens tillsyn. 
Detta sker genom att polisen deltar i risk- och säkerhetsgruppens träffar. Vidare 
samarbetar vi med polisen för att förebygga gatuvåld och skadegörelse. 
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Risker som kan !eda till räddningsinsats 
Kommunfullmäktige 

RISKER SOM KAN LEDA TILL RÄDDNINGSINSATS 

Sala kommun har en geografisk yta om 1172 kvadratkilometer. Kommunen 
gränsar mot kommuner i Västmanland samt mot Dalarnas och Uppsala län. Det 
finns totalt cirka 21 700 invånare i kommunen. Procentuellt finns fler sysselsatta 
inom jord- och skogsbruk än riksgenomsnittet. Däremot är motsvarande siffra för 
tillverkningsindustri lägre. 

Brandrisker 

Sala tätort har fortfarande en relativt stor del koncentrerad trähusbebyggelse i de 
centrala delarna med mycket dåligt brandskydd. Denna härstammar från stadens 
ursprungliga historia. Dessutom finns i kommunen radbyar med tät, äldre 
trähusbebyggelse. 

l övrigt medför den geografiska utbredningen och det höga antalet jordbruk att 
bostads- och lantbruksbränder är en betydande risk. Då andelen jordbruk och 
egnahem är stor i kommunen så är uppvärmningen med egen ved vanlig vilket 
ökar risken för soteld och andra bränder. Enligt statistik har kommunen många 
bostadsbränder som beror på soteld. Kontinuerlig tillsyn görs på alla 
anläggningar som har anmält ved eldning. 

Inom bostadssektorn sker 5-10 utryckningar per år där branden allvarligt hotar 
byggnaden. 1-3 bostäder totalförstörs per år. Dock har vi onormalt många 
soteldsbränder i villor. 

Vad gäller brand i det fria är gräsbränder frekventast. Dessa sker huvudsakligen 
under våren och antalet är varierande beroende på vädertyp. Denna kategori 
leder oftast inte till allvarlig skadebil d. 

P.g.a. låg befolkningstäthet är sannolikheten stor för att skogsbränder förblir 
oupptäckta längre än normalt. skogsbränder inträffar längre fram på sommaren 
då det krävs en djupare upptorkning av naturen. Normalt inträffar 2-5 
skogsbränder per år men kan variera kraftigt beroende på väderförhållandena. 
Sedan några år tillbaka har staten återinfört bevakningen med skogsbrandsflyg, 
vilket har stor betydelse för tidig upptäckt av bränder i glesbefolkade områden. 

strategi för att förebygga brand 

Antalet bränder måste minska i förhållande till tidigare år. Kommunens 
vidsträckta utformning med långa utryckningstider gör att den enskilde måste 
kunna hantera olyckor och göra egen räddningsinsats innan annan hjälp kommer 
till platsen. Det förebyggande arbetet innan olyckan sker och förmågan att själv 
hantera olyckor för att mildra konsekvensen ska prioriteras och ska resultera i 
att tillbud och bränder i möjligaste mån aldrig inträffar. Kommuninnevånarna ska 
utbildas i brandförebyggande och förstahandsinsatser vid brand så de ska ha en 
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hög förmåga att själva hantera tillbud och mindre bränder. Vi jobbar för att alla 
kommunens bostäder ska ha brandvarnare och släckutrustning. 

Räddningstjänsten samordnar det förebyggande brandskyddsarbetet och lägger 
2,5 årsarbetskrafter på detta arbete. Två av dessa personer har genomgått 
olycksförebyggande kurs B och de övriga har kurs A. 

De arbetar aktivt med att utbilda kommunens personal samt andra företags 
anställda i Livräddande åtgärder, Första insats vid brandtillbud och hjärt
lungräddning (HLR) samt hjärt-lungräddning med defibrillator (D-HLR). 
Eleverna i skolan ska senast under högstadiet ha fått kunskap i att göra 
förstahandsinsatser vid brand tillbud, akut sjukdomsfall och vid trafikolycka. 
Årligen utbildas cirka 3 500 personer. Hittills har 42,1 procent av innevånarna 
gått kurs i o lycksförebyggande arbete. 62,1 procent har gått kurs i Första hjälpen 
(enligt trygghetsenkät från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). 

Varje kommunal enhet ska utarbeta konkreta planer på hur personalen i sin 
ordinarie tjänst ska verka för att förebygga olyckor. Ett exempel på detta kan 
vara att när personalen inom äldrevården besöker äldre ska personalen 
kontrollera om brandvarnare finns och att dessa fungerar. 

För att förhindra eldstadsrelaterade bränder beslutar kommunen om tidsfrister 
för rengöring (sotning) av anläggningar. MSB beslutar om tidsfrister för 
brandskyddskontrollen på dessa. Vilka anläggningar som skall besiktas, samt hur 
ofta, bestäms av MSB på regeringens uppdrag. 53 personer har dispens att utföra 
egen sotning. För att få ner soteldsbränderna finns rutiner för samverkan mellan 
skorstensfejarmästaren och Räddningstjänsten. 

Atgärder för att uppnå målen 

Kommunen ska arbeta med att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
genom att: 

• genom utbildning och information höja kunskapen hos kommunens 
innevånare så att alla ska kunna göra: 

• insatser vid "vardagsolyckor" 

en första räddningsinsats vid större och komplicerade olyckor 

• minst 10 procent av kommunens invånare ska få utbildning i brandskydd och 
livräddande åtgärder varje år 

• verka för att bostäder vid ny- eller ombyggnad ska uppfylla kraven för 
brandsäkra hem enligt Svenska brandskyddsföreningen definition 

• att samverka med skorstensfejarmästaren i brandförebyggande arbetet 
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N äringslivsrisker 

Förekomsten av högriskföretag inom kommunen är liten. Sala är en 
småföretagar kommun där mångfalden av företag och branscher gör att 
sårbarheten inte är så hög. Fördelning inom näringsgrenarna visar att Sala 
kommun har något fler som arbetar inom jord- och skogsbruk, byggverksamhet 
samt vård och omsorg än i länet och riket. Jord och skogsbruk innebär mycket 
ensamarbete där en olycka kan förbli oupptäckt en längre tid än arbetsplats med 
fler anställda. 

Sala Ytbehandling AB hanterar farliga kemikalier i sådan omfattning att de 
omfattas av Jagen (1999:381 J om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna Jagstiftning bygger på EU:s 
SEVESO II-direktiv. 

l Tistbrottet bedriver Björka Mineral AB underjordsbrytning sedan några år 
tillbaka. Denna verksamhet är klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § 
Jagen (2003:778) om skydd mot olyckor. All underjordsbrytning är riskfylld. 

Övriga industrier har måttliga risker och deras belägenhet medför måttlig 
rökgaspåverkan mot omgivningen i händelse av en brand. 

l medeltal inträffar inom näringslivet eller inom offentliga anläggningar, 1-2 
större bränder per år. Inom näringslivet sker det vanligast bland våra 
träbearbetningsföretag. l genomsnitt omkommer en person vartannat år pga. av 
brand och endast ett fåtal personer får lättare rökskador varje år. 

Samlingsplatsrisker 

Denna risk är betydande. Det finns inom kommunen cirka 80 förskolor, skolor, 
vårdanläggningar, större samlingslokaler, mm. Till några är framkörningstiden 
för räddningstjänsten cirka 20 minuter. 

Då anlagda bränder har ökat vid skolor och andra kommunala anläggningar ska 
åtgärder mot anlagd brand vidtas. Kommunen har investerat i brandlarm för 
tidig upptäckt i kommunens fastigheter för att få en snabb detektering av brand. 

En stor anläggning för konferens, inrymd i trähusbebyggelse finns vid Sätra 
Hälsobrunn. Framkörningstiden för räddningstjänsten dit är 14 minuter. 

l turistgruvan genomförs visningar ned till l 55 meters djup vilket komplicerar en 
räddningsinsats. 

Fängelset Salberga och landstingets Rättspsykiatri är komplicerade insatsobjekt 
pga. verksamhetens beskaffenhet med låsta utrymmen och inhägnader. 
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Strategi för att förebygga näringslivsrisker och samlingsplatsrisker 

För att förebygga bränder utövar Räddningstjänsten tillsyn på anläggningar där 
fyra grundläggande brandsäkerhetskriterierna kontrolleras regelbundet. En 
viktig faktor att bevaka är att det brandskydd som byggdes in i anläggningen vid 
uppförandet, hela tiden hålls intakt. 

Förebyggande åtgärder mot brand syftar till att: 

• säkerställa en trygg utrymning vid brand 

• förhindra brands uppkomst 

förhindra snabb brandspridning 

• underlätta släckning av brand 

Räddningstjänsten Sala har cirka 270 tillsynsobjekt enligt LSO. Tidsfristen mellan 
besiktningarna varierar mellan l och 6 år. Årligen utför fyra utbildade 
brandskyddskontrollanter cirka 80 tillsyner. Tillsynen syftar till att anläggningar 
är brand- och utrymningssäkra mm. 

Kommunen ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. 
Tillsyn utförs av räddningstjänsten på cirka 60 tillsynsobjekt Tidsfristen mellan 
besiktningarna är cirka 2 år. Årligen utförs 30 tillsyner. Förteckning av 
kommunens tillsynsobjekt finns i räddningstjänstprogrammet A/armas. 
Tillstånden utfärdas av Bygg- och miljönämnden. 

Atgärder för att uppfylla målen 

• Kommunen ska minst genomföra myndighetstillsyn där även 
sotningsverksamheten ingår, enligt fastställda tidsfrister, enligt LSO och LBE 
(Lagen om brandfarliga och explosiva varor). 

Kommunen ska verka för att adekvata insatser görs vid olyckor innan 
räddningstjänstinsats påbörjas genom att alla kommunanställ da: 

har återkommande utbildning om livräddande åtgärdervart 3:e år 

• har återkommande utbildning i Första insats vid brandtillbud vart 3:e år 

ska utbildas i att använda Hjärtstartare inom 3 år 

Kommunen ska arbeta med att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
genom att: 

• kommunens fastigheter ska ha godkända brand- och utrymningslarm enligt 
beslutad larmplan 

• handlingsplan för åtgärder mot anlagd brand är framtagen med åtgärder vid 
brandtillbud 
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Naturrisker 

Dammsystemet 

Silvergruvans dammsystem är klassat som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Dammsystemet består av konstgjort 
sammanlänkade sjöar /dammar vilka har avrinning via Sala stad och vidare ut i 
Mälaren. Den sist belägna sjön ligger i Salas nordvästra utkant och har ett 13,5 
meter högre läge än stadens centrum. Sjön är invallad i den del som gränsar mot 
staden. Vallarna är bitvis högre än 5,5 meter och det finns risk för både 
översvämningar och brott i dammvallen. Dammvallarna är byggda för 400 år 
sedan och utredningar visar att en restaurering krävs för att säkerställa att 
dammbrott inte sker och att arbetet måste prioriteras. De åtgärder som hittills 
har genomförts har varit inriktade på att reglera vattennivån i systemet för att 
undvika höga flöden. 

Strategi för att motverka ras 

Dammvallarna behöver på vissa ställen förstärkas för att vi ska vara säkra på att 
vallen ska hålla vid höga flöden. Tekniska förvaltningen utreder vilka 
restaureringsåtgärder som krävs för att så långt som det är möjligt säkerställa 
mot damm brott. 

Åtgärder för att uppfylla målen 

• Dammsäkerheten ska öka till rimlig säkerhet inom 10 år. 

Sala Silvergruva och andra miljörisker 

Miljön runt Sala silvergruva är förorenat av tungmetaller efter gruvdriften vilket 
kan utgöra en risk för hälsa och miljö. Under 2012 kommer en åtgärdsutredning 
för gruvområdet att tas fram. 

l Sala kommun finns fler förorenade områden som är prioriterade av 
Länsstyrelsen. Sand såg och kvarn i Salbohed är föremål för projektering, inför 
åtgärd, under 2012. För det f.d. Vansjö Snickerier i Hedåker har Sala kommun 
sökt bidrag, från Naturvårdsverket, för fördjupade utredningar. 

Under 2011 har samtliga nedlagda deponier i Sala kommun inventerats och 
riskklassats. 

strategi för att uppnå målen 

Vi måste inventera och utreda riskerna och vid behov sanera föroreningarna. 
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Atgärder för att uppnå målen 

Kommunen ska ha så låga halter av föroreningar att de inte utgör någon risk för 
människors hälsa och miljö. Följande ska genomföras: 

• Gruvområdet ska utredas hur riskerna kan minskas och ett åtgärdsprogram 
för detta, ska tas fram inom l år. 

Åtgärderna enligt programmet för att minska riskerna i gruvområdet, ska 
påbörjas inom 4 år. 

• Kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet för projekt med förorenade 
områden där ansvarig saknas och där staten beviljar bidrag för 
efterbehandling. 

Transportrisker 

Kommunen korsas av två relativt hårt trafikerade Riksvägar. Riksväg 56 som är 
förbindelsen mellan Gävle och Norrköping och har stor andel tung trafik. Riksväg 
70 är förbindelsen mellan Stockholm och Dalarna med omfattande helgtrafik. Nya 
Förbifart Sala har flyttat genomfartstrafiken på Rv 70 från Sala tätort. Däremot 
passerar trafiken på Rv 56 fortfarande genom Sala tätort, bl.a. via Sörskogsleden. 
Det går många transporter med farligt gods på riksvägarna och en olycka inom 
Sala tätort kan få stora konsekvenser. 

Kommunen har järnvägsförbindelse från Dalarna som i Sala delar sig mot 
Uppsala och Västerås. På Rv 70 finns en plankorsning vid Kumla. 

Sala tätort delas av järnvägen och passage kan enbart ske via plankorsningar. 
Detta kan försvåra och fördröja en utryckning till vissa stadsdelar och delar av 
landsbygden. Dessutom ökar risken för kollisioner mellan tåg och fordon. En 
transportolycka med farligt gods kan få stora konsekvenser inom Sala stad. 

Knip källan, som försörjer en stor del av kommunens befolkning med vatten, har 
en genomfartsväg genom skyddsområdet för vattentäkt. En olycka med utsläpp 
av farligt ämne i anslutning till en större vattentäkt kan få stora konsekvenser. 

Det är alldeles för få cyklister i Sala kommun som använder cykelhjälm och vi vet 
att halkolyckor för oskyddade trafikanter, där cyklister ingår, är den vanligaste 
elyeksorsaken på det lokala vägnätet. 

Utbyggnaden av kollektivtrafiken kräver också att hållplatser är säkra. 

Trafikolyckor 

Antal trafikolyckor i kommunen enligt Strada, som är polisens och landstingets 
olycksstatistik, uppdelat på samtliga vägar och kommunala vägar. 
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Tabell l Antal trafikolyckor/svårighetsgrad, hela vägnätet (statistik från Strada). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
-·"~"~·~·-.. -·-"----~~-~~·-·-·-·~-·-·--· "-~----~·~ .... _, ___ ""-·~·------···----·----·~-·"~"··~-·-·--·---.. -~·~···-···--··"---.. --·-·~~· .. -~---

Totalt för hela vägnätet i kommunen 81 90 92 108 99 107 

Dödsolyckor 2 o 2 1 5 1 

Svåra olyckor 6 15 20 12 13 14 

Lindriga olyckor 71 66 65 93 80 87 

Olyckor med okänd svårhetsgrad o 3 o o o o 

Olyckor utan personskada 2 6 5 2 l 5 

Tabell2 Antal trafikolyckor/svårighetsgrad, kommunala vägnätet (statistik från Strada). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
~·--·-~--·-·-----~~~ .. -.. -·-·-··"·~~-~-~ ... -.... ~--·--·--·--··---.. ·~·~·-----··--·--··----··--·-·--··---~-·- .. -·--·"·--····-"'-''"~'---· 

Totalt för kommunala vägnätet 38 37 29 20 26 32 

Dödsolyckor o o o o 2 l 

Svåra olyckor 3 5 6 4 4 2 

lindriga olyckor 35 31 20 16 20 29 

Olyckor med okänd svårhetsgrad o o o o o o 

Olyckor utan personskada o l 3 o o 

På det statliga vägnätet är singelolyckorna den vanligaste olycksrisken. På 
kommunala vägnätet är det oskyddade trafikanter som skadas mest. Hälften av 
alla olyckor är oskyddade trafikanter och största olycksrisken är halkolyckor på 
trottoarer och gång och cykelbanor. 

o 

Vägnät som tillhör Trafikverket eller enskilda väghållare har kommunen svårt att 
påverka orobyggnationer men på det kommunala vägnätet där vi är väghållare 
kan kommunen själv bestämma över ombyggnationer. 

På det lokala vägnätet har kommunen i flera år satsat mycket på gång- och 
cykelvägar. farthinder och sänkta hastigheter i bostadsområden och är ett arbete 
som fortskrider. Bland annat nu när Förbifart Sala har avlastat Ringgatans 
genomfartstrafik har kommunen börjat genomföra åtgärder för att anpassa den 
tilllokaltrafik 

strategi för att förebygga olyckor 

Det gäller att bygga bort risker inom vägnätet som orsakar olyckor. Mötesfria 
riksvägar har god effekt på konsekvensen av en trafikolycka och utbyggnaden av 
2+1 vägar måste fortskrida. För att skydda cyklister bör gång- och cykelvägar till 
kransorter byggas då 2+ 1 vägarna minimerar vägrenen, liksom förbättra dessa 
inom orterna. 

15 (32) 
Antagen av KF 2012-02-09 

Gällertill2015-12-15 



Risker som kan leda till räddningsinsats 
Kommunfullmäktige 

Oskyddade trafikanter finns också på busshållplatser och många av dessa saknar 
bussficka att stå på i väntan på buss. Vi måsta satsa på att säkra busshållplatser. 

Att ersätta plankorsningar med planfria korsningar för att få bort risken för 
kollision tåg-bil är viktigt. Nedfällda bommar är också ett problem för 
framkomligheten för räddningsfordon. Då frågan är komplicerad och dyrbar har 
vi en långsiktig planering som stäcker sig längre än mandatperioden. 

Atgärder för att uppfYlla målen 

Kommunen ska genomföra åtgärder för att: 

reducera olyckor med oskyddade trafikanter genom utbyggnad av gång och 
cykelvägar och säkra gångpassager 

• användningen av cykelhjälm ska öka 

öka haJkbekämpningen på vinterväglag 

Kommunen ska verka för att: 

• plankorsningen på Rv 70 vid Kurnia ska ersättas med planskild korsning inom 
7 år. 

• Sala tätort ska ha en planskild korsning till norra stadsdelarna inom 7 år. 

• reducera trafikolyckor på statliga vägnätet genom att verka för snabb 
utbyggnad av mötesfria riksvägar 

få cykelvägar från Sala till Kurnia Kyrkby inom 4 år 

• få cykelvägar längs med mötesfria riksvägar 

få säkra busshållplatser 

leda bort tung genomfarttrafik från Särskogsleden 

Tekniska risker 

Inom den tekniska försörjningen finns värme, vatten, avlopp, elförsörjning. 
Verksamheterna är relativt småskaliga och har i vissa fall reservmöjligheter. Den 
värsta skadan uppstår troligen med ett större, långvarigtelavbrott under sträng 
kyla. Ett antal reservelverk finns inköpta för främst kommunens äldreomsorg. De 
flesta fastigheterna för äldreomsorg är förberedda för att kunna reservkraft
försörj as. Även skolorna i Ransta och Möklinta kan förses med reservkraft Vid 
skolan i Västerfärnebo kan bygdegården reservkraftförsörj as. 
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Övriga olycksrisker 

Drunkningsolyckorna är väldigt få och de flesta år är vi förskonade från 
drunkningsolyckor. 

Fallolyckor 

Fallolyckor är en kategori olyckor som Landstinget registrerar. Det är äldre 
människor som ramlar på ett eller annat sätt både i och utanför bostaden. Under 
2010 hade vi 159 fallolyckor. 

Antal skador som uppkom i samband med fallolycka under åren 2006-2010. 

Tabell3 Fallolyckor 2006-2010 och skadetyper.
1 

Skadetyp Män Kvinnor 

Fraktur på lärben 12-18 39-60 

Fraktur på skuldra överarm 1Q-13 21-33 

Fraktur på handled 15-26 69-88 

Fraktur på underben 9-17 21-28 

sarskador 27-39 37-55 

Hjärtstartare 

Att satsa på bjärtstartare har slagit väl ut och det har bevisligen räddats liv med 
dessa. Sala har idag 18 bjärtstartare utplacerade i kommunen. Därutöver finns 7 
bjärtstartare utplacerade inom Salberga kriminalvårdsanstalt. 

Våld på gator och torg 

Sala kommun liksom övriga kommuner i Västmanland har många 
polisanmälningar om våld och bråk på gator och torg. Över lag är det ungdomar 
som med eller utan berusning tar till våld. 

strategi för att förebygga olyckor 

Att alla ska lära sig att simma och att informera om farorna med vatten är 
beprövade åtgärder. Liksom att det finns räddningsutrustning vid badplatser och 
vattendrag där allmänheten finns. 

l Notera att det kan förekomma fler skador på en olycka. 
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Fallolyckor kan motverkas genom att öka kunskapen om risker och att kunna 
erbjuda hjälp i hemmen av en så kallad "Fixar-malte-resurs" liksom att vårt 
rehabteam vid hembesök ska förebygga fallolyckor bland dem de besöker. 

Till årsskiftet kommer bedömning av risk för fall genomföras av samtliga boende 
på kommunens vård- och omsorgsboenden genom "Senior alert", som är ett 
unikt kvalitetsregister. Vid övertagandet av ansvaret för hemsjukvården kommer 
även samtliga som har hemsjukvård att bedömas via "Senior alert". Vid risk 
kommer rehabiliteringsteamet att kopplas in för bedömning och träning. 

Även nutritionen har betydelse för ökad risk för fall och den mäts idag 
regelbundet på våra vård- och omsorgsboenden och via "Senior alert" kommer 
den även att mätas på hemsjukvårdspatienterna och på sikt även för de personer 
som har hemtjänst. 

Genom att placera fler hjärtstartare på samlingsplatser och utbilda allmänheten i 
hur dessa fungerar kan fler liv räddas. 

Vi genomför utbildningar i ansvarsfull alkoholservering för krogar och i princip 
är all krogpersonal utbildade inom kommunen. Syftet med utbildningen är att få 
ner fyllebråk på gator och torg. Vidare har vi samarbetsavtal med polisen om att 
motverka berusning på allmän plats, ungdomsbrott och ungdoms berusning. 

Atgärder för att uppfylla målen 

Drunkning 

Drunkningsolyckor ska minimeras genom att: 

• alla elever ska från årskurs 2 erhålla simundervisning och ska i slutet av 
årskurs 5 kunna simma. 

• alla kommunala badplatser ska uppfylla Räddningsverkets allmänna råd 
SRVFS 2007:5. 

Hjärtstopp 

Kommunen ska: 

• verka för att fler h j ärtstartare köps in och placeras på samlingsplatser 

• genomföra utbildningar hur h j ärtstartare fungerar 

Fallolyckor 

Kommunen ska genomföra åtgärder för att reducera antalet fallolyckor bland 
äldre: 

• genom att informera om fallolyckor 

• införa kvalitetsregistret "Senior alert" för alla äldre som omfattas av 
kommunens omsorg 

• erbjuda fixarhjälp till de som har förhöjd risk att falla t.ex. ålder eller sjukdom 
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Alkohol 

• All serveringspersonal på restauranger och krogar ska ha utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering. 

• Samverka med polis om att minska ungdomsbrott och ungdoms berusning. 
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ANALYS AV OLYCKOR 

Kommunen har gjort riskanalyser inom varje verksamhetsområde under 2009 
och dessa ligger med som underlag för handlingsprogrammet. 

Den analys som vi har gjort visar att den största risken att bli skadad är inom 
trafiken. Det som sticker ut enligt Strada är olyckor med oskyddade trafikanter 
på gång och cykelvägar. Många av dessa är halkolyckor på snö och is. 

Därefter är det en hel del fallolyckor med äldre personer och kommunen ligger 
över rikssnittet och högst i Västmanlands län. 

Antal bränder är få liksom stora konsekvenser av bränder. Brand i byggnad har vi 
under 2010 högre siffror i än snittet i MSB:s Ida-portal. Enligt Alarmos så är det 
soteldsbränder som avviker och dessa måste minska. Efter ett samarbete med 
kommunens skorstensfejarmästare har de frekventa soteldsbränderna börjat 
minska under 2011. 

Underlag för utvärdering 

Som underlag för analys av olyckor använder kommunen statistik från Strada, 
Landstinget, Statens Räddningsverk och egen statistik. Jämförbara kommuner är 
SCB:s indelning där Sala jämförs med "Kommuner i tätbefolkad region". 

Tabell4 Antal utlarmningar av räddningstjänst per 1000 inv. 

O lyckstyp 

Brand i byggnad 

Trafikolycka 

Sala 2010 

1,6 

1,9 

Västmanlands 

län 

1,1 

1,3 

Jämförbara kommuner 

1,6 

2,1 

Riket 

1,2 

1,7 

Tabells Antal skadade personer som vårdats minst 1 dygn på sjukhus till följd av olyckor per 1000 
innevånare år 2009. 

Olyckstyp 

Trafikolycka 

Fallolycka 

Sala 2010 

1,4 

9,5 

Västmanlands 
län 

1,4 

7,9 
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Tabell G Antal personer som ibland eller ofta känner sig oroliga för att drabbas av olycka år 2010 
(trygghetsfråga). 

elyekstyp sala 2010 Västmanlands län Jämförbara kommuner 
"·-~-----·---~·----~-.. --·---··-----"-·~-··~----···-.... ·-··------- ···--·----·--·~· 

Olyckor 75 procent 72 procent 

Brott 60 procent 58 procent 

Sällanhändelse 38 procent 37 procent 

Brand 42 procent Uppgift saknas 

Trafikolycka 65 procent Uppgift saknas 

Fallolycka 30 procent Uppgift saknas 

Tabell 7 Antal personer som använder cykelhjälm 2010. 

Använder 

Cykelhjälm 

sala 

13 
procent 

Västmanlands län 

13 procent 

Tabell 8 Andel hushåll med brandvarnare/släckutrustning 

Andel hushållsom har: 

Fungerande brandvarnare 

Släckutrustning 

0/ycksundersökning 

Sala 

82 
procent 

63 
procent 

Västmanlands län 

75 procent 

59 procent 

74 procent 

64 procent 

44 procent 

Uppgift saknas 

Uppgift saknas 

Uppgift saknas 

Jämförbara kommuner 

16 procent 

Jämförbara kommuner 

77 procent 

63 procent 

Riket 
•-"'-·w-~•~•• 

74 
procent 

64 
procent 

42 
procent 

43 
procent 

63 
procent 

32 
procent 

Riket 

17 
procent 

Riket 

78 
procent 

50 
procent 

Räddningstjänsten utvärderar alla sina insatser enligt en fastställd rutin. 
Utvärderingen görs både på den enskilda insatsen och av orsaken bakom olyckan. 
Två personer har utbildning för fördjupad olycksorsaksundersökning. Förslag till 
förbättrade åtgärder delges berörd verksamhet omedelbart. Det kan vara allt från 
byggnaders utformning till saknande av vägräcken. 

Andra allvarliga olyckor utreds av kommunens säkerhetsansvarig tillsammans 
med polis och arbetsmiljöverk 
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HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

Kommunens förmåga att genomföra räddningsinsats 

Mål 

• Den nationella ambitionen att färre skall omkomma eller skadas vid olyckor 
samt att mindre skall förstöras vid olyckor skall återspeglas i 
Räddningstjänsten Sala Hebys eget arbete. 

Vid de olyckor som ändå inträffar trots de förebyggande insatserna skall 
räddningsarbetet ske med hög kvalitet. Detta sker genom att strukturerade 
förberedelser finns för stegen före, under och efter räddningsinsatsen. 

• Konsekvenserna efter en olycka är i de flesta fall avhängiga av hur lång tid det 
tar innan hjälp anländer till olycksplatsen. Sala är en glesbefolkad kommun 
som dessutom är stor till ytan. Ambitionen är att anspänningstid (tid mellan 
larm och att utryckning påbörjas) och insatstid (tid mellan larm och arbete på 
olycksplats påbörjas) bibehålls med nuvarande förmåga. Detta innebär att 
insats påbörjas för 76 procent av kommuninnevånarna inom lO minuter och 
för 98 procent inom 20 minuter. 

Prioriterade åtgärder 

• Före insats skall aktuella larmplaner finnas så att lämpliga resurser larmas. 
Utveckling av effektivt räddningsarbete med teknik och metoder skall ske. 
Personalen skall vara välutbildad och övad för uppdraget. Kunskaperna skall 
fokuseras på riskerna i det egna primärområdet. Förmågan att ingå i en större 
räddningsinsats utanför det egna primärområdet skall finnas. Förberedelser 
på särskilda riskobjekt genom insatsplanering och orientering på plats skall 
ha skett. 

Under insats skall Räddningstjänsten Sala Heby ha god ledningsförmåga. 
Förmågan skallleda till att den egna organisationens resurser utnyttjas så att 
olyckorna effektivt och snabbt avhjälps. Vid de tillfällen olyckan är så 
omfattande eller komplicerad att externa resurser behöver utnyttjas, skall 
ledningen ha förmåga att utnyttja detta på bästa sätt. Samverkansavtal som 
underlättar detta skall finnas i erforderlig omfattning. 

• Efter räddningsinsats skall denna avslutas så att de drabbade får råd och stöd 
i den uppkomna situationen. Avtalade uppdrag inom restvärdesräddning och 
vägsanering skall utföras. Vid behov av utökad restvärdesinsats skall 
restvärdesledare informeras om detta. O lycksundersökning skall ske efter 
varje insats och vid behov skall denna fördjupas i syfte att klarlägga orsak och 
om möjligt förebygga upprepning. 
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• Fortsätta utvecklingen av heltidskårens arbetssätt och metoder utifrån 
behovet av att förebygga och avhjälpa olyckor. 

• Fortlöpande följa kommunens riskbild och föreslå organisationsförändringar 
eller förändra arbetssätt utifrån behoven. 

Kommunens förmåga för räddningsinsats 

Den normativa och strategiska ledningen utövas av funktionen räddningschef i 
beredskap. 

Den operativa ledningen på olycksplats sker av lokal räddningsledare och vid 
större eller komplicerade olyckor av kommunövergripande befälsfunktion. 

För att uppnå insatstiderna enligt mål är Sala kommun är indelat i fyra 
räddningstjänstområden. Räddningsstyrkor är placerade i Sala, Hedåker, 
Möklinta och Ransta. Räddningsstyrkan i Salaskall bestå av heltidsanställd 
personal. På övriga orter skall räddningsstyrkorna bestå av deltidsanställd 
personal. Räddningsstyrkor är placerade i Sala, Hedåker, Möklinta och Ransta. 

Vid större insatser omdirigeras de egna räddningsstationernas resurser inom 
Sala och H e by kommuner. Räddningsbistånd kan också begäras från 
räddningstjänster enligt avtal eller med stöd av l kap 6 §i lag om skydd mot 
olyckor. 

Vid omfattande olycka eller olyckor organiserar räddningschefen stab efter 
olyckans behov och omfattning. Staben organiseras i huvudbrandstationens 
räddningscentraL Staben skall också kunna utgöra operativt stöd till kommunens 
kris ledning. 

Vid större och kommunövergripande olyckor finns via länsstyrelsen 
samverkansorganet U-sam som skall stödja kommunen i arbetet. l denna 
funktion ingår även en regional räddningschefsberedskap. 

Arbetsområdet inom den kommunala räddningstjänstskyldigheten är för stort 
för att kunna beskrivas i detalj. Nedanstående får ses som exempel på vad de 
olika styrkorna skall klara själva och efter första samverkanssteget 

Hedåker, Mö klinta och Ransta räddningsområde 

stationernas utryckningsområde nås av första styrkan inom 6-20 minuter 
beroende på var olyckan inträffat. En del av kommunens västra och nordöstra del 
har insatstid mellan 20-30 minuter. 
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Samtliga räddningsstyrkor med bemanning SLD (styrkeledare deltid) och 2 
BmD ( deltidsbrandmän ), kan utföra åtgärder mot bland annat 
nedanstående olyckor: 

• soteld 

Säkring mot brand vid utflöde av brandfarlig vara 

Brand av mindre omfattning i gräs och skog i anslutning till bilväg 

Avspärrning av begränsad skadeplats 

Losstagning av fastklämd person vid trafikolycka 

Bilbrand 

• Utvändig släckinsats vid brand i byggnad för att förhindra brandspridning 
mot annan byggnad. 

Utvändig livräddning till11 meters höjd över mark. 

Påbörja räddningsarbetet vid andra elyekstyper i väntan på förstärkning. 

• Avancerad släckning med modern teknik i syfte att minimera vattenskadorna. 

Utföra IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans) enligt avtal med Västmanlands 
Landsting. 

Med förstärkning av station Salas heltidsstyrka, IL (insatsledare), SLH 
( styrkeledare heltid) och 3 BmH (brandman heltid) till en av ovanstående 
ytterstationer. 

Tidsskillnaden varierar mellan O minuter upp till16 minuter innan båda 
styrkorna är på plats, beroende på var i kommunen utryckningen sker. 

Rökdykarinsats med ett rökdykarpar kombinerad med brandsläckning eller 
samtidig evakuering av hotade. 

• Insats med maskinstege 

• Vid brandsläckning, kan släckning ske med 4 stråiförare och vattentransport 
samtidigt med tankbil. 

• Kemdykarinsats med en kemdykargrupp och samtidig inre avspärrning eller 
begränsad evakuering. 

Svårare losstagning vid trafikolyckor med flera fastklämda personer. 

• Avancerad högtryckssläckning. 

• Komplicerad djurlivräddning. 

Utöver de insatser som ytterstationerna kan utföra, förväntas att station 
Salas heltidsstyrka, IL, SLH och 3 BmH, skall bland annat kunna utföra: 
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stationens primära utryckningsområde nås inom 3-20 minuter beroende på var 
olyckan inträffat. 

• Rökdykarinsats med en rökdykargrupp 

• Kemdykarinsats med en kemdykargrupp 

• Losstagning av svårt fastklämda personer vid trafikolycka 

• utvändig släckinsats vid brand i byggnad, för att förhindra brandspridning 
mot två byggnader. 

• Insats med avancerad högtryckssläckning. 

• Komplicerad djurlivräddning. 

• Insatser mot brand i skog och gräs utanför farbar väg i lätt eller medelsvår 
terräng. 

Med förstärkning av Sa/a och Ranstas deltid 

Inom station Salas räddningstjänstområde sker förstärkning 3,5 minuter senare 
än heltidsstyrkans ankomst med deltidsanställd brandförman placerad vid 
brandstationen i Sala. Efter18 minuter förstärkning bestående av brandförman 
och 2 brandman, placerade i Ransta. 

• Insatser vid två larm varav den ena kräver rökdykarinsats. 

Insats med 2 rökdykargrupper på samma olycksplats. 

• Avlösning av rökdykarpar. 

• Samtidig rökdykar- och släckande insats vid bränder i bostäder, mindre 
industrier etc. 

• Räddningsarbete med maskinstege, maxhöjd 32 meter. 

Som under tvåstationsutryckning med 3+5 angivet. 

Kommunens resurser för räddningsinsats 

I kommunen finns en räddnings chef, 2 stf räddningschefer och brandinspektör. 
Dessa skall vara heltidsanställda och enligt räddningstjänstavtal uppehålla 
motsvarande tjänster i Heby kommun. Tjänsterna bemannar funktionen lokal 
räddningschef i beredskap som ansvarar för normativ och strategisk ledning. 

I Sala finns räddningsstyrka bestående av heltidsanställd personal, samt en 
deltidsanställd person. I heltidsstyrkan ingår funktionen insatsledare i beredskap 
som också utför operativ ledning vid större eller komplicerade olyckor inom alla 
stationsområden. 

I Hedåker, Mäldinta och Ransta finns vardera en deltidsanställd räddningsstyrka. 
Styrkorna består av SLD och 2 BmD vardera. 
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Vid brand i byggnad, större trafikolycka, olycka med farligt gods eller annan 
resurskrävande olycka sker omedelbart tvåstationsutryckning enligt gällande 
larminstruktion. 

26(32) 
Antagen av KF 2012-02-09 

Gällertill2015-12-15 



Handlingsprogram för räddningstjänst 

Kommunfullmäktige 

Kompetens 

Tabell9 Kompetens 

Befattning 

Räddningschef 

Stf räddningschef, 
operativa avd. 

Stf räddningsch et, 
förebyggande avd, 

Brandinspektör 

Lägsta kompetens 

Brandingenjörsexamen med påbyggnadsår samt HRK, 

BM eller räddningsledning kurs C Därutöver behövs lämplig utbildning i 
förvaltning och personalhantering. RSK nivå 2 (regional samverkanskurs ). 

BM eller räddningsledning kurs C samt olycksförebyggande kurs B och samt 
systematiskt sakerhetsarbete. RSK nivå 2 

BM eller räddningsledning kurs B samt olycksförebyggande kurs B. RSK nivå 
2. 

Insatsledare operativa 
avd. 

BM eller räddningsledning kurs B samt RSK nivå 1. 

Insatsledare 
förebyggande avd. 

Styrkeledare heltid 

Brandman heltid 

Styrkeledare deltid 

Brandman deltid 

BM eller räddningsledning kurs B samt olycksförebyggande kurs B. RSK nivå 
1. 

SMO-utbHdning alternativt äldre BmH-utbildning.samt räddningsledning 
kurs A. 

SM O-utbildning alternativt äldre BmH-utbildning. 

Räddningsinsats samt räddningsledning kurs k 

Räddningsinsats. 

Räddningskårens beredskap 

Tabell lO Räddningskårens beredskap 

Räddningsstation Minsta styrka Anspänningstid 

Sala Räddningschef i beredskap 1 min radio eller telefon, 

30 min huvudbrandstation t 
sala Insatsledare 1,5 min beredskapsbil 

Sala styrkeleda re och 3 brandmän i heltidsanställd styrka. 1,5 min 

sala Brandman deltid 5,0 mln 

Hedåker Styrke!edare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 8,0 min 

Möklinta Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka, 5,0 min 

Ransta Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 5,0 min 

Total utryckningsberedskap 

16 personer. 
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Awikelser 

Det föreligger rekryteringsproblem på orterna Hedåker, Möklinta och Ransta. En 
garanterad bemanning om ett befäl och 2 brandmän dygnet runt är 
målsättningen men kan tidvis inte garanteras. Längre vakanser måste accepteras 
innan lämplig person för yrket kan anställas. Antalet arbetstillfällen är 
begränsade på orterna samt att det sker en konstant utveckling mot ett rörligare 
arbetsliv. Tillfällig miniroinivå om ett befäl och en brandman måste accepteras 
som den miniroinivå som inte kan underskridas. 

Övning och kompetensutveckling 

Allmänt 

Insatsstyrkorna skall ha god kunskap om eget räddningsområdes stationära 
risker. Det skall även finnas en kunskap om de viktigaste ej stationära riskerna. 
Främst gäller det insatsområden med transportrisker. 

Det skall finnas en god kunskap om metoder och materialutnyttjande för att 
kunna utföra en god förstainsats. 

Det skall finnas förmåga att kunna samverka mellan insatsstyrkorna i den egna 
organisationen. 

Det skall finnas ledningsförmåga att kunna bygga upp och underhålla insatser av 
olika storlek Det skall finnas en förmåga att utnyttja egna resurser effektivt. Vid 
behov skall andra räddningstjänsters resurser vara kända och förmås utnyttjas 
effektivt. 

övning och kompetensutveckling 

Övning och utbildning skall utföras så att de grundläggande kunskaperna i 
befattningsutbildningarna underhålls och fördjupas. 

Det skall finnas årligen upprättade utvecklingsprogram för deltidsstationerna, 
heltidsstationen samt ledningsorganisationen. 

Programmen skall möjliggöra att de interna kunskaperna tillvaratas i hela 
organisationen. Inhämtande av extern kompetens är viktigt och skall kunna 
förmedlas organisationen i erforderlig omfattning. 

Utöver behovet i eget område övas och utbildas styrkaniRansta särskilt 
tillsammans med Sala heltidskår. 

All övningsverksamhet skall dokumenteras och finnas tillgänglig i A/armas. 

Avtal om samverkan 

Sala och Heby kommuner samverkar genom civilrättsligt avtal om 
räddningstjänsten. Detta innebär att båda kommunernas räddningstjänst 
samverkar i en och samma organisation. 
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Gränsöverskridande räddningstjänstsamverkan med grannkommunerna finns 
formaliserad med Målardalens Brand- och Räddningsförbund, Enköping- Hå bo 
Räddningstjänst samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

Räddningstjänstavtal finns med Målardalens Brand och Räddningsförbund och 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Avtalet innebär att respektive 
räddningstjänst kan larma ut delar av avtalspartens resurser med omedelbart 
varsel. 

Samverkansavtal finns med Västra Målardalens Kommunalförbund vad avser 
beredskapen för större kemiska olyckor. 

Avtal finns med Larmtjänst AB beträffande restvärdesräddning vid bränder och 
vattenskador. 

Samverkansavtal med Västmanlands Landsting finns där räddningstjänsten utför 
transport av skadade människor i terräng, backup av ambulans vid farliga 
räddningsuppdrag, mm. 

Avtal om IVPA finns mellan Sala kommun och Västmanlands Landsting. 
Uppdraget omfattar samtliga brandstationer i Sala kommun. 

Avtalen finns tillgängliga på brandstationen i Sala. 

Varning och Information till allmänheten 

Information till allmänheten om räddningstjänstens organisation och förmåga, 
sker på olika sätt. Till exempel sker detta via extern utbildningsverksamhet 
(årligen 5 000-6 000 personer för Sala och Heby kommuner tillsammans), besök 
på våra brandstationer, vid deltagande i mässor, särskilda utskick genom post, 
räddningstjänstens hemsida på intern et, representation i olika sammanhang, 
mm. 

Varning till allmänheten i Sala tätort kan ske genom att signalen "Viktigt 
meddelande till allmänheten" kan utlösas från brandstationen eller SOS Alarm. 

Alarmering 

SOS Alarm förmedlar larm som inkommit via larmnummer 112. Otalarmering av 
Räddningstjänsten Sala Hebys styrkor sker genom av räddningstjänsten 
förutbestämd larm plan. 

Alarmering via 112 kan även ske från belyst alarmeringsanordning från varje 
brandstation. 

Räddningstjänsten Sala Heby ansvarar för varje brandstations 
u talarmeringsutrustning samt alarmeringsanordningen enligt föregående punkt. 

I händelse av teleavbrott hänvisas allmänheten via radio och TV till 
mobiltelefonnätet eller till respektive brandstations utalarmeringsanordning. 
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Handlingsprogram för räddningstjänst 
Kommunfullmäktige 

Skydd mot olyckor under höjd beredskap 

Räddningstjänsten under höjd beredskap leds utifrån samma ledningsprinciper 
som i fred. Varje befäl måste vara berett att överta ledningen på platsen, om 
sambandet bryts med överordnat befäl. Räddningstjänsten Sala-Heby disponerar 
ledningsplats såväl i Sala som i Heby. 

Under höjd beredskap fördelas räddningstjänstens personal. liksom 
tillkommande stödresurser, på två skift. Den resurs som tillförs 
fredsorganisationen utgörs av räddningshundförare med frivilligavtaL Vid 
mobilisering skall anställd personal som för tillfället är ledig kunna inställa sig för 
tjänstgöring inom högst åtta timmar, civilpliktig personal inom 24 timmar. 
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§ 242 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

2013/321 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation; reviderade riktlinjer 

INLEDNING 
På kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-09-03, § 209, beslutades att en utred
ning skulle genomföras att se över möjligheterna att undantag ska kunna göras från 
nu gällande riktlinjer för beviljande av skolskjuts, så att även barn och ungdomar 
som formellt inte uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyn 
tas till bland annat barns och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka 
skolskjuts under läsåret 2013/2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/194/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
(nuvarande riktlinjer bilagda) 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i 
Sala kommun, Bilaga KS 2013/194/3. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i 
Sala kommun, Bilaga KS 2013/194/3. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 
SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
jenny Nolhage 

Ink. 2313 2 4 

SKYNDSAM UTREDNING OM RIKTLINJERNA FÖR SKOLSKJUTSHANDLÄGGNING 

På kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-09-03 beslutades att en utredning 
skulle genomföras för att se över möjligheterna att undantag ska kunna göras från 
nu gällande riktlinjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, 
som formellt inte uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn 
tas bland annat till barns och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka 
skolskjuts under läsåret 2013-2014. 

Uppdraget har genomförts genom anlitande av jurist Christer H j ert vid företaget 
Kommunaku ten. Christer H j ert har fått ledningsutskottets uppdragsformulering 
samt Sala kommuns nu gällande Riktlinjer för handläggning av särskild 
kollektivtrafik i Sala kommun (daterad 2012-03-27). Granskningen har resulterat i 
en kort rapport, se bilaga l. 

Förslaget som förvaltningen ställer sig bakom är att i riktlinjerna på sid 18 under 
rubriken Annan särskild omständighet göra ett tillägg. styckets nya ordalydelse blir 
då: 

skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, 
såsom om en elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan 
skola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller 
på grund av elevs behov av trygghet och säkerhet 

Denna formulering öppnar för individuella bedömningar utifrån begreppen trygghet 
och säkerhet Handläggarna kan utifrån tillägget fatta gynnande beslut med stöd av 
riktlinjerna i de fall då tidigare formulering inte räckt till trots en otillfredsställande 
trafiksituation för barn och ungdomar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att ledningsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen 

att 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

anta förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning 
av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

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

Jenny Nolhage 
Kommunchef 

je n ny. nolhage@ sal a.se 
Direkt: 0224-747010 



Bilaga l 

2013-09-23 

salakommun 
Anders Dahlberg/Berith Pettersson 

Skolskjuts vid särskilda omständigheter 

Inledning 
Kommunstyrelsen i Sala kommun har fått i uppdrag att presentera förslag på hur undantag ska 

kunna göras från nu gällande riktlinjer får beviljande av skolskjuts så att även barn och 

ungdomar, som formellt inte uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn 

tas bland annat till barns och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts 

under läsåret 2013-2014. 

Skolskjuts i grundskolan reglera i lO kap. 32 §skollagen (2010:800) (SkolL) vari föreskrivs 

följande 

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs 

och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns 

grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 

fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 

Kornmunakuten AB, Hjälmstavägen 8, 186 41 Vallentuna 
E-post: christer.hjert@kornmunakuten.se • www.komrnunakuten.se 
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Av bestämmelsen framgår att utgångspunkten för om rätt till skolskjuts skall föreligga utgöras 

av fyra rekvisit. Dessa är färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller 

annan särskild omständighet. För att rätt till skolskjuts skall föreligga krävs att eleven 

uppfyller något av dessa kriterier. 

Detta gäller oavsett om eleven går i den skola kommunen placerat eleven i eller om eleven går 

i någon annan skola. För elever som går i annan skola en den s.k. placeringsskolan krävs det 

dessutom att eleven dels uppfyller något av de fyra rekvisiten som berättigar till skolskjuts 

och dessutom att ett beviljande av skolskjutsen kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

Enligt den praxis som hittills kommit från domstolama avses med ekonomisk svårighet att 

kostnaden för skolskjuts till den skola eleven "valt" är högre än den kostnad som skulle ha 

förelegat om eleven gått i den skola kommunen hade valt att placera eleven i. Frågan om vad 

som kan utgöra organisatoriska svårigheter har inte besvarats vare sig i förarbetena tilllagen 

eller av praxis så där är rättsläget oklart. 

För elever som valt att går i en frisko la utanför kommunen föreligger ingen rätt till skolskjuts. 

När det gäller möjligheterna att bevilja skolskjuts på grund av barns och ungdomars trygghet 

och säkerhet utan att lagens krav kan sägas direkt uppfyllda så finns i princip två möjligheter. 

Den ena möjligheten är att hitta en lösning som ligger utanför nuvarande skolskjutsregler. 

Den andra möjligheten är att hitta en möjlighet som ligger inom ramen för vad 

skollagstiftningen medger. 

Vad gäller möjligheterna att bevilja skolskjuts utan att kunna åberopa något lagstöd för detta 

så torde det ligga utanför kommunens lagliga möjligheter. Att bevilja skolskjuts till enskilda 

elever är att betrakta som ekonomisk stöd till dessa vilket kräver stöd i lagstiftningen. 

skollagens skolskjutsbestämmelser ger ett sådant lagstöd för elever som uppfyller lagens krav 

för att beviljas skolskjuts. Att utan lagstöd ge andra elever motsvarande möjlighet skulle 

innebära en överträdelse av det generella förbudet mot understöd av enskild. 
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I den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap. l §kommunallagen (1991:900) ligger 

ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett 

allmänt intresse att sådant understöd lämnas. Undantag från förbudet att ge understöd åt 

enskilda finns i viss speciallagstiftning, t. ex. socialtjänstlagen (200 l :453) och som tidigare 

nämnts skolagen. 

Överhuvudtaget anses det falla utanför den allmänna kompetensen att göra vederlagsfria 

prestationer till enskilda personer, om inte kommunen enligt offentligrättslig eller civilrättslig 

lag är skyldig att göra en sådan prestation eller på någon särskild kommunalrättslig grund har 

rätt att prestera. 

Det generella förbundet mot understöd av enskild innebär således att kommunen bör titta på 

en lösning inom ramen för bestämmelserna om skolskjuts i skollagen. 

Som nämnts ovan måste varje elev för att vara berättigad till skolskjuts uppfylla något av de 

fyra kriterierna i l O kap. 32 § SkolL. Ett av kriterierna är "annan särskild omständighet". 

Syftet med detta rekvisit är att fånga upp alla andra omständigheter som vid en särskild 

prövning borde kunna föranleda skolskjuts trots att det inte omfattas av något av de tre andra 

rekvisiten. V ad som mer i detalj avses med detta har lagstiftaren lämnat åt praxis att bedöma. 

Någon praxis har dock inte utvecklats. 

Enligt vår mening kan rekvisitet annan särskild omständighet läggas till grund för en prövning 

av rätt till skolskjuts på grund av grund av barns och ungdomars trygghet och säkerhet. I 

kommunens nuvarande reglemente under avsnitt 5.2. anges under punkten "Annan särskild 

omständighet" på sid 18 att skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, 

såsom om en elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan skola än den som 

kommunen annars skulle ha placerat eleven i. 

Detta avsnitt kan helt enkelt utformas enligt följande. 
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Skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, såsom om en 

elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan skola än den som 

kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller på grund av elevs behov av 

trygghet och säkerhet. 

En formulering enligt den föreslagna ger konkreta möjligheter att fatta beslut om skolskjuts på 

grund av grund av barns och ungdomars trygghet och säkerhet. Utformningen torde också 

vara förenlig med gällande skollagstiftning under förutsättning att det görs individuella 

prövningar. 

För grundsärskola och gymnasieskola finns motsvarande bestämmelser som för grundskolan 

så samma resonemang gör sig gällande där (se 11 kap. 31 §och 18 kap. 30 § SkolL). 

Gymnasieskola 

När det gäller gymnasieskolan saknas möjligheter motsvarande de som gäller för grund-, 

grundsär- och gymnasiesärskolan. Skolskjuts till gymnasieskolan regleras i 2 § lagen om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. I bestämmelsen föreskrivs att för en 

elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som 

enligt 29 kap. 6 §skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens 

kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där 

färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt 

kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre 

ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor 

mellan bostaden och skolan. 

Lagstiftningen uppställer ett avståndskrav på minst sex kilometer men innehåller samtidigt en 

kostnads begränsning på 1/30 del av basbeloppet. Kostnadsbegränsningen är utformad som en 

möjlighet för kommunen att istället för anordnad skolskjuts utge kontantersättning. Dock kan 

kommunen välja att inte utnyttja kontantersättningsmöjligheten utan att istället anordna 

faktisk skolskjuts även för gymnasieelever. Om kommunen gör så torde kommunen dessutom 

kunna låta alla gymnasieelever omfattas av rätten till skolskjuts utan avståndsprövning. I det 
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fallet skulle det kunna motiveras att rätten riktar si till en samhällsgrupp (gymnasielevema 

generellt) och att det därför inte faller in under förbundet mot understöd till enskild. Här 

saknas dock möjligheter att göra ett särskilt lösning enbart för elever som har ett behov knutet 

till trygghet och säkerhet. Det finns bara två alternativ. Det ena är att följa lagregleringen det 

andra är att låta alla elever omfattas av rätten till skolskjuts. 

Kommunakuten AB 

Christer H j ert 
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MISALA lti1J KOMMUN 

l.ORGANISATION 
sala kommun har gemensam organisation för samhällsfinansierade resor from 
2011. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd med ansvaret för kollektivtrafik samt 
särskild kollektivtrafik Handläggning av ansökningar av f<irdtjänst, riksfårdtjänst, 
resor till daglig verksamhet, dagvårdresor, samt skolskjutsar sker hos 
Kommunstyrelsens förvaltning. enheten för planering och utveckling. 
Beslut fattas av handläggare med delegation att utreda och fatta beslut i ärendet 
Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta avsedd blankett. 
Ansökningsblankett kan fås av Kommunstyrelsens förvaltning på enheten för 
planering och utveckling. alternativt hämtas på kommunens hemsida eller hos 
information Sala. 

Kommunen är medlem i Samtrafik (Västmanlands Samtrafikförbund). De ansvarar 
för planering och drift av den samhällsbetalda anropsstyrda trafiken. 
Färdtjänstbeställningar görs till beställningscentralen, Samtrafik i Västmanland. 
Resa i annan kommun tillhandahålls av Företagstaxi Netrevelation Helsingborg. ett 
rikstäckande nätverk av samarbetspartners bestående av olika taxiföretag. 
Sala kommun anlitar Riksfärdtjänsten Sverige AB för anordnande av beslutade 
riksfård\iänstresor. Grundskolans skolskjuts utförs av upphandlade transportörer 
eller med linjetrafik Elevresor med skolkort inom gymnasieskolan utförs 
huvudsakligen med linjelagd kollektivtrafik 

Z.VILJEINRIKTNING 
En gemensam organisation ska förstärka förutsättningarna för ökad effektivitet 
gällande samhällsfinansierade transporter. Den ger möjlighet till 
störrejgemensamma upphandlingar för särsklld kollektivtrafik, större samordning 
av resandet samt vidareutvecklingfanpassning av kollektivtrafiken till flera 
målgrupper. Detta bör leda till förbättrad tillgänglighet och användande av 
kollektivtrafiken, ökad samordning och minskat resande med den särskilda 
kollektivtrafiken. Resandet ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i 
syfte att bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. 

Genom centraliserad handläggning och beslut av fardtjänst, riksfårdtjänst, 
skolskjuts, elevresor, resor till daglig verksamhet samt dagvårdresor ska 
transportperspektivet förstärkas. Möjligheten till samordningsvinster ska öka 
mellan olika typer av resande, samt att handläggning och individuella beslut om 
skolskjuts ska fattas av handläggare i och med nya skollagen from 2011-07-01. 

Riktlinjerna ska i första hand vara ett stöd för handläggarna. Riktlinjerna ska 
komplettera och forklara lagtext, förarhetsuttalanden och rättspraxis. Riktlinjerna 
ska därmed bidra till en rättvis och likställd behandling. 

3. KOLLEKTIVTRAFIK 
Den l januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. I vruje län har det 
inrättats en ny kollektivtrafikrnyndighet. Landstinget och kommunerna i 
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Västmanland har kommit överens om att Landstinget har ansvar och utgör 
kollektivtrafikmyndighet Under nämnden har en regional trafikberedning bildats, 
dllr landstinget och samtliga kommuner i länet är representerade. 
Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtraflk, kommunerna beställer 
stadstrafik, lokallandsbygdstraflk, kompletteringstraflk, båttrafik och övrig trafik 
av kollektivtrafiken och ansvarar för det ekonomiska underskott som uppkommer 
av beställd trafik. 

3.1 Linjelagd kollektivtrafik 
Linjelagd kollektivtrafik körs enligt tidtabell. Linjerna binder ihop Sala tätort med 
landsbygden. Inom Sala tätort finns Silverlinjen måndag-lördag. 

3.2 Kompletteringstrafik 
Kompletteringstrafik erbjuds områden som har ett gångavstånd som överstiger 
l 200 meter till en hållplats med ett visst miniroiutbud av resor. Trafiken utförs 
helgfri mändag-fredag mellan kl. 09.00-14.30. 
Med ett miniroiutbud avses minst en avgång i varje riktning helgfria vardagar mellan 
kl. 08.00-18.00 med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan 
påbörjas. 
l de fall där ordinarie linjetrafik förekommer endast vissa veckodagar, medges 
kompletteringstrafik endast de dagar då linjetrafiken inte går. I sådana fall, medges 
endast en tur- och returresa per vecka med kompletteringstrafiken. 
Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd, helst dagen innan. Resan ska göras 
till närmsta ort inom Västmanlands län som har ett basutbud av handel och service, 
t ex. bank, post och vårdcentral. Resa medges till eller frän adress där beställaren är 
mantalsskriven. Två tur -och returresor per vecka får göras med 
kompletteringstrafiken. Fyra stycken separata enkelresor medges inte. I samband 
med beställningen ska även returresan beställas. Priset för resan är detsamma som 
gällande busstaxa. 

3.3 Anropsstyrd trafik 
l Västmanlands lokaltrafiks ordinarie trafikutbud finns trafik som endast körs mot 
förbeställning. l VL:s turlista finns en markering med T el. A på vissa linjer och turer. 
Den turen måste förbeställas senast 60 minuter före avresa och körs då med taxi. 
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4. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

4.1FÄRDTJÄNST 
Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) 

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge personer med varaktiga funktionshinder 
möjligheter att förflytta sig i samhället Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del 
anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder. Det innebär att resor 
kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och 
med färdtjänst. 

4.1.1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av färdtjänst är utformade utifrån färdtjänstlagen och 
dess inriktning och syften, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt 

Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitiskt fråga i syfte att bidra till 
en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänst ska 
betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet och ett komplement till 
linjetrafiken. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform. 

Vem har rätt till flirdtjänst? 
För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Sala kommun. 

Endast personer med ett stadlgvarande funktionshinder som inte är kortvarigt kan 
beviljas färdtjänst Funktionshindret kan bero på både fysiska som psykiska 
svårigheter eller kombinationer av dessa. Funktionshindret anses stadlgvarande om 
det kan bedömas ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Funktionshindret ska 
även regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik 
l områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för 
personer med funktionshinder beviljas som regelinte resor med färdtjänst 

Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Utvecklingsstörda med 
påtagliga svårigheter att orientera sig kan beviljas färdtjänst, såvida 
orienteringssvårigheterna inte enbart gäller enstaka mål. 
Psykiska problem, ex olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de fall 
problemen kan uppstå vid själva resandet En sådan fobi ska vara väl styrkt 
exempelvis av specialistläkare. Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i 
sig är målet ex vid ångestdämpande terapi vid psykiska problem eller orostillstånd. 

En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med 
ytterligare funktionshinder utgöra grund för fårdtjänsttillstånd. Bedömningen for 
den enskilde personen är alltid individuell och utgår från gällande lagstiftning. 

Barns rätt till färdtjänst 
Barn i detta sammanhang är personer under 18 år. En individuell bedömning ska 
göras, i bedömningen ingår en jämförelse med personer i jämförbar ålder. Barn 
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under 10 är beviljas som regel inte resor med fårdtjänst I den åldern reser barn i 
allmänbet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

Färdtjänst kan dock bli aktuellt om barnet pga. sitt funktionshinder har 
skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktions
nedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafiken trots medverkan av 
forålder eller annan vårdnadshavare. Vid bedömningen av barns rätt till färdtjänst 
görs en jämforelse med barn i motsvarande ålder. Om barnet beviljas färdtjänst har 
förälder eller annan vårdnadshavare rätt att medfölja barnet vid resa. Avgift utgår 
enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. · 

4.1.2 När kan färdtjänst inte beviljas? 
Färdtjänst beviljas inte pga. att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till 
busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i 
sig berättigar till färdtjänst 
Färdtjänst kan heller inte beviljas för transporter som av någon anledning bekostas 
av det allmänna. Hit kan räknas skolskjuts eller sjukresor och det kan även handla 
om att ersättning utgått for extrakostnader vid olyckor eller att personen fått 
utbetalt medel för specialanpassning av bil. Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga 
funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga funktionshinder tex. sådana som är 
orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst I vissa fall kan personen få sina 
reskostnader täckta av försäkringsbolag. 

Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna 
svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara 
berättigad till färdtjänst 

Färdtjänst bör inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering är avslutad 
om det inte kan visas att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
som överstiger 3 månader samt medför väsentliga svårigheter med förflyttning eller 
användande av allmänna kommunikationer. Funktionshinder som är varaktiga men 
endast medfor väsentliga svårigheter under kortare perioder berättigar som regel 
inte till färdtjänst 

4.1.3 Den kommunala färdtjänsten innehäll och omfattning 
Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är 
upphandlade för samhällsbetalda resor. Resorna samordnas vilket innebär att 
resenären måste beräkna extra tid för det Den färdtjänstberättigade ska ha 
möjlighet att göra det antal resor hanjhon har behov av. 

Trafikregler 
Färdtjänstresor ska ske på samma villkor som den vanliga kollektivtrafiken i länet 

Med färdtjänst i Sala kommun får den fårdtjänstberättigade normalt resa obegränsat 
antal resor inom kommunens gränser samt 30 km utanför kommungränsen. 
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Avbrott i färdtjänstresa 
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att tex. lämna 
post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 

Utvidgad fårotjänst 
Färdtjänstresa med särskilda skäl 
Den utvidgade färdtjänsten innebär att den färdtjänstberättigade kan söka tillstånd 
för resor, utöver vad som gäller om resor i kommunen och 30 km utanfor 
kommungränsen, i form av resa i annan kommun. Förutsättningar för att bevilja 
färdtjänst ska föreligga för att utvidgad färdtjänst ska kunna komma ifråga. 

Resa l annan kommun 
Den fardtjänstberättigade fär göra högst 30 enkelresor per år i andra kommuner. 
Vid resor i andra kommuner får den färdtjänstberättigade hämta ut biljetter för 
detta ändamål. Egenavgiften är 25 %av taxameterpriset, dock lägst 30 kr. Beslut om 
fardtjänst i annan kommun tidsbegränsas till l år. Biljetter kan dock hämtas ut vid 
flera tillfallen under året om detta önskas. 

4.1.4 Färdsätt 
Enligt 9 § lag om fardtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med 
föreskrifter om vilket fardsätt som får användas och vilken service som ingår. 
Färdtjänstresor inom Sala kommun kan ske med olika fordon beroende av den 
enskildes funktionshinder och vilka fardmedel som finns på aktuell ressträcka. 

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt 
utanför kommunens ansvar. 

Ensamåkning/resor utan samåkning 
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 

Specialfordon 
Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil, kan 
istället få fardtjänst med specialfordon (handikapp buss). 
Att bevilja fardtjänst med specialfordon grundas på behov under själva resan och 
inte om vad som ska göras eller uträttas då resenären nått resmålet Färdtjänstlagen 
lämnar inte något utrymme för andra överväganden än dem som har med själva 
funktionshindret att göra. ' 
För att få med sig vissa nödvändiga hjälpmedel, är det viktigt att det anges vilken typ 
av fordon den funktionshindrade måste använda. Någon bestämmelse i 
färdtjänstlagen om detta finns inte, utan lagen avser att tillhandahålla 
ändamålsenligt fordon för den enskilde, utifrån typen av funktionshinder. 
För att garantera trafiksäkerheten måste permobilen och dylikt, vara utformade på 
ett sådant sätt, att den kan förankras på ett säkert sätt under resan. I annat fall kan 
resan inte genomföras. Även trafiksäkerheten för resenären måste kunna garanteras 
genom säkerhetsbälte el. dylik förankring. 

1 Kammarrättsdom 2008~04-03 mål nr 6304-07, kammarrättsdom 2009-04-28 mål nr 7819-08 
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Service och hjälp vid färdtjänstresa 
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan 
adress med normal taxiservice utifrån behov, dvs. att chauffören hjälper resenären i 
och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entredörr i markplan samt hjälp 
med handbagage och hjälpmedel. Är resenären beroende av rullstol vid 
förflyttningar men kan stå upp och ta sig in i bilen, så hjälper chauffören till med att 
vika ihop rullstolen och ta den med i bagageutrymmet 
Bagage 
Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna 
kommunikationer, normalt 2 kassar /väskor, utöver det kan nödvändiga hjälpmedel 
medföras. 

Pälsdjur 
Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under farden, om inte särskilda skäl 
föreligger. Särskilda skäl kan tex. vara en synskadad persons behov av ledarhund. 
Om tillstånd ges ska hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. 
Combiutrymme kan anvisas. 

Hjälpmedel 
Svenska Transportarbetarförbundet kräver att chaufförer inte ska behöva bära 
passagerare där det saknas hiss eller där lämpliga hjälpmedel inte finns med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen 'samt arbetsmiljöverkets författningssamling' . 

Det ska finnas tillgång till lämpliga hjälpmedel och teknisk utrustning för att 
garantera en säker transport. För de resenärer där hjälpmedel av någon anledning 
inte fungerar eller inte går att använda bör handläggaren diskutera en framtida 
lösning. 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav< 
Förutom transporten från hämta-adressen tilllämna-adressen ingår i uppdraget att 
ge kunden följande service som skall erbjudas utan begäran från kunden: 

• hjälp in och ur fordonet 
• hjälp med handbagage och hjälpmedel (rollator, kryckor etc) 
• hjälp till j från ytterdörr eller motsvarande 
• hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) 

För kund som är berättigad till ytterligare service, t ex hjälp in och ur lägenhet, 
tilljfrån värdinrättning/avdelning etc, skall sådan hjälp ges enligt särskild 
instruktion i körordern. Ersättning för generell och särskild service utgår enligt 
väntetidstaxan. 

2 2 kap. l§, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § 
3 1998:1 
4 Ur Förfrågningsunderlag Samhällsbetald anropsstyrd trafik 2011-2016. 
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Verksamheten ställer stora krav på förarpersonalens kompetens. Av särskild vikt är 
att förarna dels har kunskaper och kännedom om de särskilda servicekrav som 
dessa transporter ställer, dels god kännedom om att hitta till rätt adress och därvid 
välja snabbaste väg. 

Föraren skall vara väl förtrogen med, och vid varje avsett tillfålle använda, den 
tekniska utrustning som finns för att garantera en säker i- och urlastning samt 
transport av kunder med speciella krav (säkring av lyft, fastsättning av rullstolar m 
m). 

4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa 
Medresenär 
Färdtjänstberättigad har rätt att i mån av plats ta med sig en (l) medresenär samt 
egna barn under 12 år. Maximalt 3 personer, ink! den färdtjänstberättigade. Vård 
och omsorgsförvaltningens personal som åker med under arbetet betalar ingen 
avgift. Avgift utgår i övrigt enligt gällande bestämmelser och taxa. 

Ledsagare vid färdtjänstresa 
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till ledsagare om det krävs för att resan ska 
kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla 
inte är tillräcklig. Problem som kan uppstä vid enstaka resor berättigar inte till 
ledsagare. Bedöms sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd 
adress på egen hand kan ledsagare inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka 
resmål. 

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda: 
• Omfattande orienteringssvårigheter 
• Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjälp 
• Kan inte sitta utan stöd 
• Övriga speciella skäl 

Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 

4.1.7 Ansökan och beslut om färdtjänst 
Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta 
beslut om fardtjänsttillstånd. Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta 
avsedd blankett 
Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av 
fardtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt § 12 lag om fårdtjänst får ett tillstånd 
återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillständ får 
också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för fårdtjänsten. 

Utredning 
Det huvudsakliga beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den 
sökande och handläggaren. 
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I utredningen ska information finnas om 
• Vilka funktionshinder som finns, deras varaktighet samt konsekvenser 
• Om insats i form av funktionsträning kan vara aktuellt att pröva som 

åtgärd. 
• Möjlighet att ta sig in i/ut ur buss (handikappanpassad) 
• Syftet med att resa, vilket/vilka mål ska uppnås med insatsen? Kan dessa 

mäl uppnås utan insatsen? 
• Tidigare resmönster j ressätt 
• Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller 

som frivilliginsats? 
• Behov av specialfordon 
• Om resan bekostas av det allmänna 

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om fardtjänst ska 
dokumenteras. 

Läkarutlåtande 
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt 
tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person 
med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om 
osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand 
och använda allmän kollektivtrafik kan läkarutlätande bli nödvändigt. Ett 
läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en 
del av ett vidare beslutsunderlag. Om så behövs ska specialistläkareutlåtande 
begäras. 

Beslut 
Beslutet ska innehålla bl. a. vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid. 
Handläggaren väljer på vilket sätt beslutet ska delges. 

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett ev. avslag ska t.ex. 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. 
Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas. 

Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning 
Vid beslut om färdtjänst bör giltighetstiden fastställas till som minst 3 månader och 
som mest fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast 
möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. 

Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av 
fårdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna 
genomföra resor kan ändå vara värdefull. Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till 
personer med behov av färdtjänst med beslut om särsklit boende för äldre. 

Beslut kan även tidsbegränsas att gälla perioder. l de fall den sökande har 
förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut 
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fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 
l november till 30 april. 

4.1.8 Avslag/överklagande 
Vid avslag helt eller delvis ska beslutet alltid motiveras. Information om hur man 
överklagar ska alltid följa avslagsbeslutet en s.k besvärshänvisning. 
Den som inte är nöjd med Kommunstyrelsens beslut kan överklaga till 
Förvaltningsrätten i Uppsala via Kommunstyrelsen. Överklagandet ska vara 
skriftligt och utöver personuppgifter, innehälla vilket beslut som överklagas och hur 
man vill att det ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till: Sala kommun, 
Kommunstyrelsens förvaltning enheten för planering och utveckling, BOX 304, 
733 25 Sala, inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. 

4.1.9 Avgift för färdtjänst 
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänst5 för den 
färdtjänstberättigade och för medresenär. Om två färdtjänstberättigade reser 
tillsammans betalar båda vardera en egenavgift. Som medresenär räknas person 
som inte är färdtjänstberättigad eller ledsagare. Förälder till barn med färdtjänst ses 
som medresenär, oavsett barnets ålder. Personal inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar ingen avgift då de åker med i tjänsten. 

4.2 RIKSFÄRDTJÄNST 
Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst< 

Riksfardtjänst är resor som sker från Sala kommun till annan kommun tur ochfeller 
retur. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna själva transporten. 
Riksfardtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes 
funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. 
Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande 
resa med billigaste allmänna kommunikation kostar. Förutsättningarna för rätt till 
riksfardtjänst är därmed annorlunda jämfört med fardtjänst. 

Riksfärdtjänstresa kan ske med 
• Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer 
• Taxi eller annat särsklit anpassat rardtjänstfordon 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.1 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av riksfärdtjänst är utformade utifrån lagen om 
riksfärdtjänst, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. Kraven för 
tillstånd till riksfardtjänst är högre än för fardtjänst. 

5 KF§60 Dnr 2006.127 

6 SFS 1997,735 
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Vem har rätt till riksfärdtjänst77 
Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Det 
innebär att personen måste vara folkbokförd i kommunen. 

Funktionshindret ska vara stort och varaktigt. Funktionshindret bör därmed ha en 
beräknad varaktighet av minst 6 månader". Enbart hög ålder, mindre 
funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och alhnänna svårigheter att resa med den 
reguljära kollektivtrafiken räcker inte får att vara berättigad. 

Funktionshindret ska medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. 
Resor ska vidare inte kunna genomföras på egen hand med allmänna 
kommunikationer och med den service som normalt kan fås av trafikföretaget". 

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas 
• Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala 

resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan 
göras utan ledsagare. 

• Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan 
enskild angelägenhet. 

• Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan 
• Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

Barns rätt till riksfärdtjänst 
Barn under tio (10) år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst I den åldern reser 
barn i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

4.2 .2 N är kan Inte riksfärdtjänst beviljas? 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. 
Kortvariga funktionshinder t.ex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte 
till riksfärdtjänst 

Funktionshinder som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder 
berättigar som regel inte till riksfårdtjänst. Först efter behandling eller 
rehabilitering som visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
om minst 6 månader kan Riksfårdtjänst beviljas .. 

Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i 
sig berättigar till riksfärdtjänst Riksfärdtjänst beviljas alltså inte pga. att tågtiderna 
inte passar. 

Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfardtjänst 
beviljas. Bedöms sökande klara en tågresa med ledsagares hjälp kan inte 
riksfårdtjänstresa med annat fardmedel bli aktuellt. 

7 Enligt4§ 
6 Enligt 1§ 
9 Enligt 5§ 
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Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning 
bekostas av det allmänna I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av 
försäkringsbolag. 

När det gäller riksgymnasium för funktionshindrade bekostar CSN ett visst antal 
hemresor. När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja 
ytterligare resor i form av riksfardtjänst mellan studieorten och hemorten. 

Behov av resor som uppkommer i samband med att en person blir placerad i ett 
boende eller i en vårdform i Sala kommun av annan nämnd berättigar inte i sig till 
riksfärd tjänst. 

4.2.3 Färdsätt 
Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt". 

Tåg med ledsagare 
Resan ska genomforas på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till 
den sökandes möjligheter att fardas. Detta innebär att tågresa med ledsagare ska 
prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade 
handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen är helt 
rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda for allergiker. Tågtrafiken 
handikappanpassas fortlöpande. 
Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. 
Beslut om tågresa kan vid behov kompletteras med fardtjänstfordon för att 
resenären ska komma ända fram till besöksadressen. 

Flyg 
Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har 
generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns oftast 
extraservice. På grund av begränsningar i flygf6rbindelserna kan riksfärdtjänstresa 
komma att kompletteras med tillstånd för tåg med ledsagare eller fardtjänstfordon. 

Färdtjänstfordon hela resvägen 
Tillstånd att åka fardtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte 
ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa 
med allmänna kommunikationer. 

Samåkning 
Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på 
grund av samåkning med andra fardtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte 
särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigareläggas eller 
senareläggas i samräd med resenären. Hur stor förskjutning i tid som är möjligt och 
rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. 

Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 

10 Enligt 7§ 



Resorna sker oftast med anpassade färdtjänstfordon, t.ex. minibuss med ramp eller 
lift. 

4.2.4 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa 
Medresenär 
Vid tåg- och flygresor finns inga begränsningar på antal medresenärer. 
Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. 

Vid resa med fårdtjänstfordon får max 3 personer följa med. Större fordon än vad 
som krävs pga. resenärens funktionsnedsättning fär dock inte nyttjas. Avgift utgår 
enligt gällande taxa. 

Ledsagare 
Avgiftsfri ledsagare kan beviljas". Många funktionshindrade kan använda den 
reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa 
fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god 
service att synnerliga skäl ska föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor. 
Särskilda skäl bör föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med 
fardtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att 
föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av 
personligt slag. För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för 
uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara fardtjänstberättigad. 

För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva 
resan som ger rätt till hjälpen. Hjälpbehov före och efter resa ger i sig ingen rätt till 
ledsagare. 

Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. 
Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande får själv ordna en 
person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa 
upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfardtjänst med särskilt 
riksfårdtjänstfordon hela vägen. 

4.2.5 Ansökan 
Ansökan om riksfårdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och 
fatta beslut om riksfärdtjänsttillstånd. 

Ansökan om resa med riksfårdtjänst ska inlämnas i god tid, i normalfallet senast 3 
veckor, före avresan. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller 
ännu längre då riksfårdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter. 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

11 Enligt 6§ 
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4.2.6 Egenavgift för riksfärdtjänst 
Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar 
normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Avgiften tas ut i samband 
med resans genomförande. 

5. SKOLSKJUTS OCH sKOLTRANSPORT 

5.1Allmänt 
Lagar och förordningar 
De lagar och förordningar som behandlar rätten till skolskjuts finns i: 

• Skollagen 2010:800 (SL) 
• Skolskjutsförordningen 1970:340 
• Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning 
• Yrkestrafiklagstiftningen 
• Allmän lagstiftning 

Dessutom finns ett antal rättsfall som behandlar skolskjuts. 

Hemkommunen är enligt SL lO kap. 32§ l st. och 11 kap 31§ l st skyldig att ordna 
kostnadsfri skolskjuts i grund- grundsärskolan och gymnasiesärskola från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
det behövs med hänsyn till; 

• Färdvägens längd 
• Trafikförhållanden 
• Elevens funktionsnedsättning eller 
• Någon annan särskild omständighet. 

Kommunen ska själv bestämma vilka avståndsregler som ska gälla. Det är den 
närmaste gång- eller cykelvägen som mäts. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen 
annars skulle ha placerat dem (anvisad skola), i en friskoJa eller som går i annan 
kommuns skola, utom i de fall då skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter (SL lO kap. 32 § 2 st. och 40 § och 11 kap. 31 § 2 st och 
39§). 

Inriktning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010-06-10 ska samordningen mellan befintlig 
linjetrafik och skolskjuts öka för barn i årskurs F-6 och därmed minimera antalet 
skolskjutslinjer och sänka kostnaderna. Sala kommun har rätt att bestämma 
lämpligt sätt för att organisera kommunens skolskjutsverksamhet 

Skolskjuts 
Med skolskjuts avses12 resor till anvisad grundskola, obligatoriska särskolan samt 
gymnasiesärskolan som kommunen har skyldighet att anordna. skolskjutsen sker i 

12 Enligt sko1skjutsförordningen(1970:340) 
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första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik) och i andra hand med 
särskild upphandlad transport, (entreprenadbuss eller som tredje alternativ 
skoltaxi.) 

Elev som är folkbokförd inom Sala kommun kan fä fri skolskjuts trots att eleven 
väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller 
som går i annan kommuns skola, om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter 
inte uppkommer, såsom ändring av befintlig transportrutt eller anordnande av ny 
transport. Fri skolskjuts ska beviljas, trots att eleven väljer att gå i annan skola än där 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i, eller om eleven går i annan kommuns 
skola, om eleven kan åka med befintlig skoltransport i form av buss, som ändå 
passerar en plats där eleven kan stiga på bussen och som på sin ordinarie rutt passerar 
elevens skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer, (dvs 
merkostnader får dyrare busskort.) 

l undantagsfall kan avtal om självskjuts fattas. Det innebär att förälder tar över det 
dagliga ansvaret för elevens transport till skolan mot en viss ersättning från 
kommunen. 
Rätt att få skolskjuts anordnad av Sala kommun har även elever som är 
hemmahörande i en annan kommun, men som efter överenskommelse mellan de 
båda kommunerna mottagits i en grund- eller grundsärskola i Sala kommun och som 
på grund av skolgången måste övernatta i Sala. Rätten till skolskjuts gäller från den 
tillfälliga bostaden till den plats där utbildningen bedrivs. sala kommuns kostnad för 
dessa skolskjutsar ska hemkommunen stå för (SL 10 kap. 33 § och 11 kap. 32 §). 

Elever som går i introduktionsklass likställs med elever som går i anvisad skola. 
Dessa har därmed rätt till skolskjuts från bostaden till den plats där utbildningen 
bedrivs, om gällande grundkriterier uppfylls. 

Det finns elever som på grund av personliga förhällanden har särskilda skäl för att 
bli mottagen i en annan kommuns skola. Det kan vara omständigheter som 
familjeförhållanden, mobbning eller andra sociala skäl som talar för placering i en 
annan kommuns skola. Hemkommunen är inte skyldig att anordna kostnadsfri 
skolskjuts för elever som på grund av sina personliga förhållanden tas emot i en 
annan kommuns grundskola. I stället är det den mottagande kommunen som för 
dessa elever, under samma villkor som för elever hemmahörande i kommunen ska 
sörja för kostnadsfri skolskjuts inom den kommunen. (SL kap10 33§). I de fall den 
mottagande kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts ska kostnaden 
för detta ingå i de utbildningskostnader som hemkommunen är skyldig att stå 
för.(SL kap10 34§.) 

Skolskjutsutbudet 
Den fria skolskjutsen ska ses som ett system som är stabilt över tiden, med fasta 
tider och fasta linjesträckningar, och inte betraktas som beställningstrafik där 
tiderna kan ombokas fortlöpande efter andra behov än anpassning till skolans 
ramschema eller av individuella medicinska skäl. Utgångspunkten är densamma 
vare sig eleven åker linjebuss, entreprenörsskjuts eller taxi. skolskjutsverksamheten 
ska bidra till att skapa trygghet och säkerhet. 
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Samtliga skolskjutsberättigade elever inom grundskola, särskola och 
gyronasiesärskolan erbjuds samma omfattning på utbudet av skolskjuts, oavsett om 
skälet är gångavstånd, trafiksäkerhet eller funktionshinder. Hänsyn till föräldrars 
arbetstider eller liknande kan inte tas och ensamåkning eller ombokning av tidigare 
anvisade skolskjutstider medges endast för medicinska skäl som prövats i särskild 
ordning. 
skolnämnden beslutade 2009-03-11 att underlätta möjligheterna för 
vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9 att välja annan skola än anvisad och att 
busskort erbjuds till linjetrafik om ett sådant kan lösa skolskjutsbehovet inom Sala 
kommun. 

skoltransport 
Med skoltransporter avses resor inom skolan som kommunen frivilligt åtagit sig att 
anordna såsom exempelvis för förskolekiasser, bad och slöjdtransport inom 
skolverksamheten. Samt även resor till prao för särskoleelever som ingår i den 
ordinarie undervisningen. 
Resor till exempelvis bio, utflykter och teater är inte skolskjuts utan skoltransport 
och betalas av respektive verksamhet inom skolan. 

Tillfällig skoltransport 
Den kollektiva skolförsäkringen täcker resekostnader som uppkommit på grund av 
skador /olycksfall. 

5.2 Grund till beslut 
Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och den skola som Sala kommun anvisat utgör 
grunden för beviljande av skolskjuts. Riksgenomsnittet13 har beaktats när gränsen 
för gångavstånd beslutats. 

Avstånd Riket 
Bostad- medeltal 
skola 

Förskoleklass minst2,0km 2,1 km 
År 1-3 minst2,0km 2,4km 
År4-6 minst3,0km 3,3km 
År7-9 minst4,0km 4,0km 

Med skolväg avses kortaste användbara trafiksäkra väg (gång- och cykelväg där 
detta finns) mellan skolan och bostaden där eleven är folkbokförd. Sala kommun 
tillämpar enhetliga principer för mätning av avstånd. Färdvägens längd mäts från 
bostaden där eleven är folkbokförd till skolan. 
Avvikelser från gångavstånden kan göras utifrån särskilda individuella skäl, 
exempelvis trafiksäkerhetsskäl och funktionshinder, som prövas i särskild ordning. 
Barns avstånd till hållplats ska inte vara längre än det avstånd som är grund till 
skolskjuts utifrån barnets ålder. 

13 Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
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Trafikförhållanden 
skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det 
normala. Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en 
sammanvägning av faktorer såsom barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, 
förekomst av tung trafik. förekomst avskild gång-/cykelväg. utformning av på- och 
avstigningsplats, utformning av passager samt förekomst av trafiksignaler vid 
passager. 

Funktionshinder 
skolskjuts på grund av funktionshinder medges när ett varaktigt funktionshinder 
föreligger hos en elev och som gör att denne har väsentliga svårigheter att ta sig till 
och från skolan. Behovet ska bedömas i varje enskilt fall. Funktionshindret bör 
styrkas med läkarintyg. Elever med särskilda behov kan ha ledsagare med under 
resan. Ledsagares av- och påstigning ska ske på samma adress som den 
skolskjutsberättigade. 

Annan särskild omständighet 
skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, såsom om en 
elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan skola än den som 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i. 

Res- och väntetider 
Den totala planerade restiden i skolskjuts bör understiga 60 min. enkel resa. Vid 
snöoväder, tjällossning eller liknande händelser får, den totala restiden i skolskjuts 
överstiga planerad restid. 
Skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetiderna 
minimeras 
- väntetid före ramschemats start och ramschemats sluttid ska inte - annat än i 
undantagsfall- överstiga 30 minuter. 

Växelvis boende 
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende som grundas på avtal eller domstols 
dom, beviljas skolskjuts från respektive vårdnadshavares bostad till anvisad skola 
och tillbaka, under förutsättning att båda vårdnadshavarna är bosatta inom Sala 
kommuns geografiska område. 

För att förutsättningarna för växelvis boende ska vara uppfYllda ska boendet vara av 
regelbunden karaktär, t.ex. varannan vecka, och gäller således inte vid spontana 
enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven normalt inte bor. Ett 
växelvis boende anses ske när umgänge sker i sådan omfattning att det kan anses att 
barnet har två likvärdiga hem, dvs. två bostäder. I sådant fall görs en individuell 
prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola, mot 
bakgrund av gällande grundkriterier. 

Ett schema för läsårsplanering av skolresandet ska lämnas in i god tid. 
Elev som bor växelvis i två olika kommuner är endast berättigad till skolskjuts från 
folkbokföringsadressen i Sala kommun, under förutsättning av grundkriterierna är 
uppfYllda. 



Med elevs bostad jämställs boende för elev som har stödfamilj eller korttidsboende 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
boende i familjehem. 

5.3Ansvar 
Information 
Uppdaterad information om skolskjuts ska finnas på Sala kommuns hemsida 
www.sala.se 

Personligt överlämnande 
Finns ett skriftligt beslut om personligt överlämnande av elev pga. särskilda skäl till 
eller från skolskjutsen får eleven inte under några omständigheter lämnas ensam. 

Byte av folkbokföringsadress under termin 
När elev flyttar under termin så är grundskolans praxis att eleven får gå kvar i 
skolan terminen ut innan skolbyte, om eleven så önskar. Undantag görs för årskurs 6 
och 9, samt årskurs 3 på Åby skola, där eleven fär gå kvar hela läsåret. skolskjuts 
kan sökas från nya adressen till skolan, utifrån de kriterier som anges i riktlinjerna. 

Delat ansvar, väg till och från hållplats 
Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan föräldrar, kommunen, 
väghållaren och trafikutövaren. Barn är inte fullt utvecklade får att bete sig på ett 
trafiksäkert sätt i alla situationer. 

• Föräldrarna ansvarar för eleven på dess väg från hemmet till skolan, för 
vistelsen på hållplatsen och till dess att eleven stigit på skolskjutsen. 
Föräldrarna ansvarar också för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen 
till skolan. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att 
eleven kommer till skolan. 

• Föräldrarna anses ha överlämnat ansvaret till kommunen/ 
skolskjutsutförare när eleven stiger på skolskjutsen, eller när eleven på 
överenskommen tid kommer till skolan. 

• Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans pä och avstigningsplats, medan 
trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen. 

• Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna 
när eleven på överenskommen tid går från skolan, eller stiger av 
skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet bedömer att transporten på 
grund av väderlek, väglag eller annat, inte kan genomföras på ett trafiksäkert 
sätt ställs resan in och någon ersättningsskjuts anordnas inte. Andra aktörer 
som också har ett visst delansvar är väghållaren och trafikverket 
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• Enligt lagstiftningen14 ansvarar föraren för att bälten används under resa 
när resenärens ålder understiger 15 är. Är resenären 15 är eller äldre vilar 
ansvaret för att använda bälte på resenären själv. Eftersom det är angeläget 
att bälten används förutsätts även föräldrarna dela ansvaret genom att 
försöka påverka sina barn att använda bälten. 

Kontantersättning 
l undantagsfall kan avtal mellan vårdnadshavare och Sala kommun om egen skjuts 
av barn och kontant ersättning träffas. Kontant ersättning ska motsvara 
skatteverkets normer för ersättning för tjänsteresor med egen bil. Kontant 
ersättning kan beviljas om det innebär en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig 
lösning för kommunen vid en svårlöst skolskjutssituation. Det innebär att 
vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för barnets transport till skolan mot 
ersättning från kommunen. 

5.4 Utredning-beslut 
Myndighetsutövning 
Ansökan om skolskjuts beslutas efter individuell prövning. Enligt skollagen kan 
skolskjutsbeslut överklagas som förvaltningsbesvär enligt svenska förvaltningslagen 
22-25 §. Elevresor kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 kap. 
kommunallagen. 

6. GYMNASIESKOLA- elevresor 
Elevresor 
Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. När det 
gäller gymnasieelevers resor har kommunen ingen skyldighet att anordna sådana 
resor, utan endast ett ansvar för resekostnaderna upp till ett visst belopp. 

För gymnasieelever ordnas ingen särskild skolskjuts. Ansökan om skolkort/ 
elevresor görs hos VL för resande med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan 
om avståndet är längre än 6 km. Om avståndet från bostaden till närmaste hållplats 
är längre än 4 km kan ett begränsat kontant anslutningsbidrag beviljas efter särskild 
prövning. Besvärlig eller · riskl'ylld skolväg berättigar inte till skolskjuts i 
gymnasieskolan. 

Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och gymnasieskolan utgör grunden för beviljande 
av skolkort. SKL:s"sammanstållning av riksgenomsnittet har beaktats vid beslut om 
gångavstånd. 

Avstånd bostad
skola 

Gymnasiet 6,0 km 

14 Skolskjutsförordningen. 

15 Sveriges kommuner och landsting 

Riket medeltal Avstånd bostad
hållplats 

6,0km 4,0km 
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Kontantstöd 
För elever studerande på annan ort kan utbyte av busskort till kontantstöd vara 
möjligt för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skolan med max 1/30 av 
prisbasbeloppet. Grund för detta är avsaknad av kollektivtrafik och eller resande 
med kollektivtrafik är mer eller mindre omöjligt. Beräkning av kontantstöd likställs 
med beräkningsgrunderna för anslutningsbidrag. dvs. ersättningen reduceras med 4 
km/dag enkel resa. KS beslutade 2011-11-17 att ansökningar om kontantstöd under 
studietiden utomlands beviljas på samma villkor som för övriga elever folkbokförda 
inom kommunen. 

7. INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKSÄKERHET SKOLSKJUTS 
Tillsyn och inspektion 
Upplägget för skolskjuts och skoltransport bygger på egenkontroll hos 
trafikleverantörerna. Ansvarig person inom respektive organisation ska dagligen 
dokumentera särskilda händelser, eller intyga att inget finns att rapportera, i en 
särskild trafikliggare. Entreprenören ansvarar för att trafikliggare förs på ett korrekt 
sätt. 

Årlig inspektion 
Varje år ska skolskjutslinjer, inklusive hållplatser, inspekteras och provköras med 
lämpligt fordon. Vid inspektionen ska trafik säkerheten uppmärksammas särskilt. 
Entreprenören och kommunens transportstrateg ansvarar för att provkörningarna 
genomförs. Återrapportering från inspektionen ska ske årligen till kommunens 
säkerhetsansvarige. 

Elevernas utbildning 
Vid läsårets början ska skolan hålla särskild genomgång med elever som fardas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid av- och påstigning vid skolan samt rutiner gällande under färd. 
Vidare ska lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband 
med en eventuell olycka. Önskvärt är att entreprenör och fordon varje år deltar i 
olycksfallsgenomgäng/övning med eleverna. 

Trafiksäkerhet på väg till och från skolan 
Enskild väg 
skolskjuts körs endast på enskild väg som är av godtagbar kvalitet, det vill säga där 
normal hastighet och rimliga körtider kan hällas utan risk för skador på 
skolskjutsfordonet Normal hastighet bör uppgå till 30 km/h på mindre väg. Om 
vägunderhåll väsentligen har eftersatts ställs skolskjutsen in och ansvaret för 
skoltransporten övergår till föräldrarna. Skolskjuts kan även ställas in under en på 
förhand fastställd tidsperiod, exempelvis vintertid, på grund av halkproblem, eller 
vid nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. 
Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Framkomlighetsproblem 
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skolskjutsen ansvarar inte för att lösa framkomlighetsproblem på grund av 
trafikregleringar, bommar eller andra permanenta eller tillfålliga hinder och 
begränsningar. Vid framkomlighetsproblem måste resenären på egen hand, eller 
med biträde av annan, ta sig till närmaste plats som är tillgänglig för 
skolskjutsfordonet. 

Säkra skolskjutshållplatser 
Ansvaret för att åtgärda hållplatser ligger i grunden hos väghållaren, som ofta är 
Trafikverket för de lite större vägarna på landsbygden. 

Bälten och bilbarnstolar 
Den som färdas i personbil eller buss ska använda bälte. Det är trafikutövarens 
ansvar att såväl tillhandahålla, som se till att bilbarnstolar används där så är 
nödvändigt. 

Service från föraren 
Förarens uppgift är i huvudsak att köra fordonet på ett trafiksäkert och tryggt sätt, 
samt genom sitt bemötande av skolskjutsresenären bidra till att skolskjutsen 
upplevs positivt. Föraren ska inte åläggas uppgifter som gör att fordonet lämnas 
utan direkt uppsikt. Den service som föraren ger ska ske i direkt anslutning till 
fordonet. Resenären ska på egen hand, eller med hj!llp av någon annan, ta sig till 
upphämtningsplatsen liksom från avlämningsplatsen. Föraren hämtar och lämnar 
inte resenären i hans eller hennes bostad. Finns ett beslut om personligt 
överlämnade av skolskjutsresenär rar fåraren under inga omständigheter hämta 
eller lämna resenären utan personlig kontakt med ansvarig person vid 
överlämnandet. Barn som inte kan gå ska transporteras i den egna milsto len. 
Föraren ansvarar får att rullstolar förankras på ett tillförlitligt sätt i fordonet. 

Information om eleverna 
I vissa fall kan det vara av betydelse att föraren får information om en elevs sjukdom 
eller funktionshinder. Skolan får lämna sådan information efter föräldrarnas 
godkännande. Föraren har tystnadsplikt om förhållanden som rör elevers 
sjukdomar, funktionshinder eller andra personliga förhållanden. Några läkarintyg 
ska aldrig lämnas till transportören". 

Avbeställning vid sjukdom eller annan frånvaro 
Vid avbeställning av entreprenadtransport på grund av sjukdom eller annan 
frånvaro ska målsman meddela transportören så snart som möjligt. En friskanmälan 
ska också göras när eleven ska äteruppta sitt resande. Vid en eventuell olycka är det 
viktigt att transportör och skola har information om vilka elever som finns med på 
turen. 

Skadegörelse 
skadegörelse i skolskjutsfordon ska polisanmälas av entreprenören och 
elev /målsman är ersättningsskyldig. 

16 Enligtsekretesslagen SFS 1980:100 
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Extra elever f personer med på turen 
skolskjutseleverna har företräde till plats i 
medges åka med i mån av plats. 

8. DAGV ÅRDSRESOR 
Dagvård 

entreprenörsbussen, extra personer 

För personer med demenssjukdom finns kommunal dagvård för aktivering av den 
enskilde och t.ex. som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet. 
Denna dagvård är behovsprövad och biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen. 
Samtliga som besöker dagvård av denna typ är i lagens mening dock inte berättigade 
till fardtjänst. 

Dagverksamhet 
Vid kommunens servicehus finns dagverksamheter där det erbjuds 
rehabiliteringsinsatser samt olika former av sociala aktiviteter för att skapa 
möjlighet till kontakt och gemenskap med andra. De aktiviteter som erbjuds vid 
dagverksamheterna är öppna, utan biståndsbedömning, för samtliga kommunens 
medborgare och inte beroende av om man bor eller inte hor i ett särskilt boende. 
Flera av Dagverksamheterna vänder sig till personer som bor i eget boende. 
Verksamheten är belägen inom kommunens särskilda boenden på Ekebygården och 
Kaplanen i Sala, Lindgården i Kila och Björkgården i Västerfårnebo. Inriktningen är 
allmän samvaro, gymnastikgrupp er, bingo, enkelt hantverk samt promenader. 

För att skapa rättvisa gällande resekostnader fattades beslut i kommunfullmäktige 
2009-01-29 §12 
att: 
Färdtjänstresor till och frän dagverksamheterna och dagvård för personer med 
demenssjukdom som vård och omsorgsförvaltningen driver för den enskilde skall 
kosta motsvarande vad som fastställts vara lägsta avgift för fardtjänst, vilket i 
nuläget är 30 kr. 

Samma taxa ska gälla får personer utan fårdtjänstillstånd då de reser till och från 
kommunala dagverksamheter. Taxan gäller även för personer som saknar 
färdtjänsttillstånd och som beviljats bistånd för att besöka kommunal dagvård för 
personer med demenssjukdom. Dessutom gäller samma taxa även för personer med 
psykiska funktionshinder som reser till och från kommunala dagverksambeter, där 
insatsen är behovsprövad och biståndsbedömd en!. SoL. 

Resorna ska samordnas med övriga anropsstyrda transporter. 
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9. RESOR TILL DAGLIG VERKSAMHET LSS 
Ingenstans i LSS lagen står att kommunen är skyldig att tillhandahälla och bekosta 
resor till och frän insatsen daglig verksamhet. 
I cirkulär 1994:49 från Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner har 
rätt att ta ut avgift av den enskilde efter grunder som kommunen själv bestämmer 
och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Resor tillhör inte de insatser som den enskilde har rätt till enligt LSS. Kostnaderna 
för resor till och från den dagliga verksamheten skall därför betalas av den enskilde. 
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till fårdtjänst efter de grunder 
som gäller för fårdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader oavsett 
färdsätt, till den dagliga verksamheten bör den enskilde själv inte behöva betala mer 
än andra. 

Handläggaren handlägger resor till daglig verksamhet LSS för personer med beslut 
om daglig verksamhet enligt LSS. Kriterierna för resor är att personen har 
väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel, även stort 
avstånd till verksamheten kan vara skäl. Inget beslut om fårdtjänst krävs, men 
kriterierna jämställs med de som är for att få färdtjänst beviljad. Resandet 
samordnas med övrig anropsstyrd trafik 
Enligt KF beslut §75 2009-09-10 är taxan till och från daglig verksamhet 
motsvarande ett månadskort/pendlarkort med VL för resande person. 
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§ 243 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

D nr 2013/346 

Ansökan från Västmanlands nämndemannaförening om medel för 
utbildning av nämndemän 

INLEDNING 
Styrelsen för Västmanlands nämndemannaförening ansöker om medel för fortbild
ning av nämndemän. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/217/1, ansökan från Västmanlands nämndemannaförening 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag 2013 till 
studiebesök och föreläsningar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag 2013 till 
studiebesök och föreläsningar. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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S f
. N"l Bilaga KS 2013/217/1 

o 1a 1 sson 

Från: commentEmail@sala.se 
Skickat: 
Till: 

den 17 september 2013 08:50 
Kommun lnfo 

Ämne: Kommentar på sidan: startsida - Sala kommun 

Kommentar 

Länk till sida: startsida- Sala kommun 

Från: Michael PB Johansson 

Mailadress: mpbj@brevet.nu 

Kommentar: 
Sala 2013-09-12 Kommunstyrelsen 

Ansökan om medel får fortbildning av nämndemän. 
Västmanlands nämndemannafårening(Vnf) är en fårening bildad 2010. 
Föreningen bildades efter att tingsrättema i Västmanland slagits sammail 
till en Tingsrätt med placering i Västerås, och de lokala fåreningarna lagts ned. 
Vnf är en ideeli fårening får nämndemän verksamma vid Tingsrätten i Västerås, 
och har som syfte att bjuda in till intressanta föreläsningar/fortbildningar och 
studiebesök. Detta kostar en del pengar som vi rar in via medlemsavgifter, 
Då vår vilja är att nämndemännen precis som alla andra politiker, skall erbjudas 
studiebesök och föreläsningar /fortbildningar varje år, så söker vi nu bidrag 
från er kommun, får att kunna genomfåra detta. 
En bra bidragsnivå kan vara 500:- per nänmdeman som är vald från er kommun, vi är givetvis tacksamma 
även om bidraget hamnar på en annan nivå. 
Har ni frågor om vår verksamhet så kontakta vår ordf. Michael PB Johansson på tfn 070-3236998 eller mail 
mpbj@brevet.nu 

Styrelsen Västmanlands nämndemannafårening. 
c/o Michael PB Johansson 
Slussvägen 12 
733 33 Sala 
Pg 55952!-0 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2012/157 

Redovisning av uppdrag om utplacering av cykelpumpar i Sala 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28, § 9, att bifalla motion om att sätta upp 
cykelpumpar i Sala. Kommunfullmäktige uppdrog även till kommunstyrelsen att 
visa på lämpliga ställen att utplacera kommunala cykelpumpar, samt att kostnaden 
för detta ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/216/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Silvana Enelo-janssan föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyreisen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften, samt 
att investeringskostnaden, 182 tkr, täcks ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften, samt 

att investeringskostnaden, 182 tkr, täcks ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2013-09-12 
DIARtEN R: 2012/157 

REDOVISNING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Silvana Enelo-janssan 

SALA KOMMUN · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 2 'l 

REDOVISNING 

Redovisning av uppdrag om utplacering av cykelpumpar 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att uppdra till kommunstyrelsen att visa 
på lämpliga ställen att utplacera kommunala cykelpumpar och att kostnaden för 
kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen. 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 26 juni 2012 med en motion som föreslog att en 
eller flera cykelpumpar skulle sättas upp centralt i Salasamt på lämpliga ställen på 
landsbygden. Detta för att underlätta för människor att använda cykeln som 
färdmedel. 

Medborgarkontoret, som yttrade sig över motionen, var positiv till att cykelpumpar 
sätts upp. Cykeln är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. Att främja cykling 
bidrar till bättre miljö och hälsa. 

Lämpligt är att testa med två cykelpumpar i kommunen och utvärdera detta efter ett 
år och då ta ställning till fortsatt investering på andra ställen i kommunen. Lämpliga 
ställen att starta med är vid resecentrum/järnvägsstationen i Sala och vid 
järnvägsstationen i Ransta där flertalet in och utpendlare parkerar sina cyklar. 

Kostnaden för inköp och installation av en cykelpump är 76 tkr (56 tkr i inköp och 
20 tkr för installation och el). Den årliga underhållskostnaden är 15 tkr. För att sätta 
upp två cykelpumpar blir det en investering på 152 tkr och en årlig driftskostnad på 
30 tkr. 

Medborgarkontoret förslag är att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att investeringskostnaden på 182 tkr täcks ur eget kapital, samt 

att tekniska kontoret får i uppdrag att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Silvana Enelo-Janssan 
Chef för Medborgarkontoret 
Silva n a .e nelo-j ansson @sa la .se 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2012/66 

Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade 
sociala företag i Sala kommun 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) inkom den 20mars 2012 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upp
dra till kommunstyrelsen att ta initiativ till att en inventering görs av kommunens 
olika verksamheter för att se om någon eller några av dessa verksamheter skulle 
kunna bedrivas som ett socialt företag samt att uppdra till kommunstyrelsen att 
genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, deras syfte och 
funktionssätt. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/218/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/218/2, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmark
nadsenheten 
Bilaga KS 2013/218/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 
vård- och omsorgsnämnden/arbetsmarknadsenheten att mot bakgrund av tidigare 
presenterat projekt ge förslag till genomförande och finansiering av insatser för att 
främja uppstart av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun, 
att uppdra till kommunstyrelsen, gärna i samverkan med andra aktörer, t ex Coom
panion, genomföra riktade aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, 
deras syfte och funktionssätt, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 
vård- och omsorgsnämnden/arbetsmarknadsenheten att mot bakgrund av tidigare 
presenterat projekt ge förslag till genomförande och finansiering av insatser för att 
främja uppstart av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun, 

att uppdra till kommunstyrelsen, gärna i samverkan med andra aktörer, t ex Coom
panion, genomföra riktade aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, 
deras syfte och funktionssätt, samt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Bilaga KS 2013/218/1 

Svar på motion om insatser för att främja start av arbetsinte
grerade sociala företag i Sala kommun 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) inkom den 20 mars 2012 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upp
dra till kommunstyrelsen att ta initiativ till att en inventering görs av kommunens 
olika verksamheter för att se om någon eller några av dessa verksamheter skulle 
kunna bedrivas som ett socialt företag samt att uppdra till kommunstyrelsen att 
genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, deras syfte och 
funktionssätt. 

Sala kommun, arbetsmarknadsenheten, har deltagit vid olika seminarier och samtal 
om sociala företag samt varit på tre olika studiebesök- Västerås stad, arbetsmark
nadsavdelningen, Örebro Miljövårdscentrum samt Östervåla Solrosen - för att ta del 
av deras erfarenheter av sociala företag. Gemensamt för de tre studiebesöken är att 
de har eller har haft projektmedel för att utreda och starta upp verksamheter. 

Inom arbetsmarknadenheten har Samordningsteam Sala under en längre tid intres
serat sig för socialt företagande och omjhur detta skulle kunna vara en väg för en 
del av enhetens deltagare till egen försörjning. Enheten har presenterat ett projekt 
Sociala företag 2013-03-25 för en projekttid av två år.lnget beslut är fattat om pro
jektet med hänvisning till att det får ske inom befintlig budget. Syftet med projektet 
ärattAME startar 2 stycken sociala företag för att ha något konkret som personer 
kan verka i för att förstå hur ett socialt företag fungerar. Målet är att det ska övergå 
till ett rent kooperativ. För att kunna komma dit så behöver man i projektform 
anställa l handledarejutvecklingsledare. Handledaren behövs för att knyta samman 
arbetet inom de bägge sociala företagen och för att planera, organisera och vägleda 
de personer som på sikt skall arbeta själva i företagen. Tanken är att börja i liten 
skala för att kunna utveckla efter hand och samla erfarenheter under projektets 
gång. De sociala företagen som startas upp kan efter projekttidens slut erbjuda 
arbetsträningsplatser för övriga aktörer och får på så sätt ytterligare en väg att gå 
till egen försörjning och självförverkligande. 

Under hösten 2013 finansierar Norra Västmanlands Samordningsförbund en 
utbildning för socialt företagande i Sala. Utbildningen genomförs av Coompanion 
Västmanland med deltagare från arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter. 

Arbetsmarknadsenheten ser att grunden och basen för arbetsmarknadspolitiska 
verksamheter finns inom kommunens regi. Nästa steg för enheten är att inom Sam
ordningsteamet se om möjlighet finns att i liten skala starta någon verksamhet med 
målet ett socialt företag. Det är dock viktigt att de social företagen får en långsiktig 
bärighet för att skapa trygghet för de anställda. 
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Kommunstyrelsen 

Då svårigheter föreligger att inom befintlig ram få en uppstart av flera sociala 
företag i Sala kommun, inte minst i syfte att få större rörelse och flöde inom 
kommunens "skyddade arbetsplaster", samt att potential finns att minska 
arbetslösheten bland våra kommuninvånare behöver medel tillskjutas. Flera aktörer 
kan vara aktuella i ett fruktbart samarbete 

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

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 
vård- och omsorgsnämnden/arbetsmarknadsenheten att mot bakgrund av tidigare 
presenterat projekt ge förslag till genomförande och finansiering av insatser för att 
främja uppstart av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun 

att uppdra till kommunstyrelsen, gärna i samverkan med andra aktörer, t ex 
Coompanion, genomföra riktade aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala 
företag, deras syfte och funktionssätt. 

att därmed motion anses bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
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SALA KOMMUN , 
Kommunstvrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ink. 2013 -09- 1 2 
Kanslienheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

~~b i Le ifl IA~~ga 

Motion ang Insatser för att främja start av arbetsintegrerade 
sociala företag i Sala kommun 

Arbetsmarknadsenheten har fått motion ang Insatser för att främja start av 
arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun för yttrande. 

Enheten har deltagit vid seminarier och samtal om sociala företag och varit på tre 
studiebesök för att ta del av deras erfarenheter. Nedan ges kort redovisning av 
besöken. 

l 

Västerås stad AMA, arbetsmarknadsavdelningen, driver ett projekt Socialt företag
en väg till egen försörjning. Projekttiden är 2012-01-01 - 2014-12-31 varav sex 
månader var uppstartsfas. Budgeten för 2,5 år är 5 191 tkr som finansieras av 
Samordningsförbundet Västerås. 

Örebro Miljövårdscentrum är ett personalkooperativ. 
Verksamheten startade 1992 inom kommunens arbetsmarknadsenhet och 
knoppades av till personalkooperativ 2001/2002. Idag står arbetsrehabiliteringen 
för största delen av intäkterna. De har avtal med kommunen, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. Kommunen köper 40 årsplatser för arbetsrehabilitering av 
kooperativet 

Östervåla Solrosen är en ekonomisk förening som började som ett projekt 
december 2009, 

Gemensamt för de tre studiebesöken är att de har eller har haft projektmedel för att 
utreda och starta upp verksamheter. 

Inom arbetsmarknadsenheten har Samordningsteam Sala under en längre tid 
intresserat sig för socialt företagande och om/hur detta skulle kunna vara en väg för 
en del av enhetens deltagare till egen försörjning. Det kan vara ett nästa steg efter 
deltagande i Samordningsteamets verksamhet och andra av enhetens verksamheter. 

Enheten har presenterat en projektbeskrivning Sociala företag, 2013-03-25, för en 
projekttid av 2 år. l beskrivningen redovisas bl a syfte och mål samt organisation och 
ekonomi. Den har presenterats för Vård- och omsorgsförvaltningen och muntlig 
information till Kommunstyrelsen, Inget beslut är fattat om projektet med 
hänvisning till att det får ske inom befintlig budget 

Norra Västmanlands Samordningsförbund ställer upp och finansierar en "Utbildning 
för socialt företagande i Sala". Utbildningen genomförs av Coompanion Västmanland 
under hösten 2013 med deltagare från arbetsmarknadsenhetens olika 
verksamheter. 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Nästa steg är att inom Samordningsteamet se om möjlighet finns att i liten skala 
starta någon verksamhet med målet ett socialt företag. 

Arbetsmarknadsenheten ser med försiktighet på att starta sociala företag av skälet 
att de måste få en långsiktig bärighet för att skapa trygghet för de anställda. 
Arbetsmarknadsenheten ser att grunden och basen för arbetsmarknadspolitiska 
verksamheter finns inom kommunens regi. 

Arbetsmarknadsenheten 

2 (2) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Centerpartiet 
Moderata Samlingspartiet 
Folkpartiet Liberalerna 
Kristdemokraterna 

Ink. 20 

Motion ang Insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala 
företag i Sala kommun 

Vi är övertygade om att sociala företag är en lösning som vidgar arbetsmarknaden. 
Vi kan konstatera utifrån våra lokala arbetslöshetssiffror att arbetsmarknaden måste öppnas 
för personer med funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. En av 
lösningarna heter arbetsintegrerade sociala företag. Det ger möjlighet till personer som 
många gånger står långt från arbetsmarknaden att hitta vägar till meningsfull sysselsättning. 
Det ger också samhället en möjlighet att ta tillvara dessa personers kompetens. 

Vi tycker att sociala företag är ett intressant arbetssätt som kan tillföra mycket. Vi menar att 
Sverige behöver sociala företag där vinst inte är det primära, utan där fokus ligger på 
personlig utveckling och att återinvestera i företaget. 

Sociala företag skapar riktiga jobb som verkligen betyder något för en utsatt grupp. 
Delaktigheten stärker självkänslan och bygger ett självförtroende hos en målgrupp där 
många inte haft något jobb eller varit sysslolösa under flera års tid. 

Många kommuner, däribland även Sala kommun, behöver förändra sitt tänkande på det här 
området. Det handlar helt enkelt om att ge de sociala företagen lika stor uppmärksamhet 
som alla andra företag. Vi behöver också inventera de offentliga verksamheterna och se om 
vissa verksamheter skulle kunna fungera lika bra eller bättre som sociala företag, till exempel 
inom daglig verksamhet. 

Vi har i Sala kommun ett mycket bra exempel på ett socialt företag- Strömsbacka 
Återvinning ek för, men vi är övertygade om att det finns utrymme för många fler. 

Vi hemställer därför att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen 
att ta initiativ till att en inventering görs av kommunens olika verksamheter för att se o ni 

någon eller några av dessa verksamheter skulle kunna bedrivas som ett socialt företag samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om 
sociala företag, deras syfte och funktionssätt. 

dluAJ r/fj 
Michael P b Johanss 

Christer Eriksson (C) 
&w~lL 

Peter Molin (M) 
~#~~ <-Lct:~{Jt~ 

Lars Alderfors (Fpf' '-<'Eva Axelsson (Kd) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på motion om införande av juljobb 
INLEDNING 

Dnr 2012/329 

Carol a Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Christer Gustafs
son (C), Kerstin Larsson (C) och Anna Gillerblad (C) inkom den 29 oktober 2012 
med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda feriearbeten under 
jullovet- juljobb-till de ungdomar som så önskar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/219/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/219/2, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmark
nadsenheten 
Bilaga KS 2013/219/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med vård- och omsorgs
förvaltningen/arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen skyndsamt ge förslag 
och redovisa kostnader för införande av "juljobb" under juliavet 2013, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med vård- och omsorgs
förvaltningen/arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen skyndsamt ge förslag 
och redovisa kostnader för införande av "juljobb" under jullovet 2013, samt 

;m därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Ut d r ags bestyrka n d e 

20 (38) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2013 -09- _25 

Svar på motion om införande av Juljobb 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Christer 
Gustafsson (C), Kerstin Larsson (C) och Anna Gillerblad (C) inkom den 29 
oktober 2012 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfull
mäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
erbjuda feriearbeten under jullovet- juljobb -till de ungdomar som så önskar. 

Sala kommun har mångårig erfarenhet av att ordna feriearbete under sommaren till 
gymnasieungdomar. Syftet är att ungdomarna ska få arbetslivserfarenhet och en 
inblick i att arbeta inom kommunal verksamhet. 

Feriearbete erbjuds inom kommunens samtliga förvaitningar och arbetsplatser med 
arbetsuppgifter som omfattar många verksamhetsområden. Ungdomarna har oftast 
inte någon erfarenhet av arbetsområdet, så det krävs handledning på arbetsplatsen. 
Arbetet pågår under tre veckor och sex timmar per dag. Ungdomarna har avtalsenlig 
lön enligt avtal med KommunaL Arbetsmarknadsenheten, som ansvarar för 
feriearbetena, har en årsbudget på l 050 tkr för detta. Denna sommar erbjöds 126 
ungdomar feriearbete av totalt 219 sökande. 

jullovets sista läsdag i år är den 20 december och första läsdag är den 8 januari 
2014. Under denna period är det många röda dagar och verksamheterna har 
begränsat öppethållande. Endast är en viss del av skolförvaltningens 
förskoleverksamhet samt vård- och omsorgsförvaltningen har öppet, så det innebär 
att ett mycket begränsat antal ungdomar kan erbjudas arbete under jullovet 

Arbetsmarknadsenheten anser att införande av juljobb är möjligt, dock i liten 
omfattning. Platsinventering behöver göras för att se vilka verksamheter som kan ta 
emot ungdomarna och handledning måste finnas tillgänglig. Det måste även utredas 
närmare hur arbetet ska läggas upp och om det innebär även arbete under aftnar 
och röda dagar. Verksamheten måste också finansieras. 

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

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med Vård- och 
omsorgsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen skyndsamt ge 
förslag och redovisa kostnader för införande av "juljobb" under jullovet 2013 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Bilaga KS 2013/219/2 SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Motion om Införande av Juljobb! 

Ink. 2013 -09· 1 2 

Kanslienheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Arbetsmarknadsenheten har fått motion om Införande av juljobb för yttrande. 

Förslaget att införa juljobb är ett intressant förslag. 

Enheten har mångårig erfarenhet av att ordna feriearbete under sommaren till 
gymnasieungdomar. Syftet är att ungdomarna ska få arbetslivserfarenhet och en 
inblick i att arbeta inom kommunal verksamhet. Kommunen kommer att ha ett stort 
rekryteringsbehov framöver och behöver satsa på att marknadsföra kommunen som 
en bra arbetsgivare till ungdomarna. Detta syfte kan också gälla vid införande av 
juljobb. 

Förutsättningarna att ordna feriearbete och juljobb skiljer sig åt på flera sätt. 

Feriearbete erbjuds inom kommunens samtliga förvaltningar och arbetsplatser och 
arbetsuppgifterna omfattar många olika yrkesområden. Sommaren 2013 fanns 139 
registrerade anmälda platser. 219 ungdomar ansökte om att få ett feriearbete och av 
dessa erbjöds 126 ungdomar arbete. Inom vården arbetade 30 ungdomar. Att ta 
emot en ferieungdom ställer krav på att det finns handleding på arbetsplatsen. 
Ungdomarna har oftast ingen erfarenhet av arbetsområdet och det kan uppstå 
situationer ingen tänkt på. Arbetet pågår under tre veckor och sex timmar per dag. 
Ungdomarna har avtalsenlig lön enligt avtal med Kommunal. Enheten har en 
årsbudget för ferieverksamheten på 1 050 tkr. 

juljobb 
jullovet sista läsdag är 20/12-13 och första läsdag är 8/1-14. Det är många röda 
dagar under perioden och verksamheterna har begränsat öppethållande, vilket gör 
att inte alla verksamheter kan ta emot ungdomar på juljobb. Det blir ett mycket 
begränsat antal ungdomar som kan erbjudas arbete. Det är främst inom vård- och 
omsorgsförvaltningen och till viss del skolförvaltningens förskoleverksamhet som 
har öppet under jullovet. 

Förfrågan har gjorts till färskolecheferna och till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Färskolecheferna svarar, genom Karin Lanz, att "vi kan ta mot max 10 personer från 
·gymnasiet under jullovet. Kommande julledighet ger jobb i 8 arbetsdagar och vi slår 
ihop avdelningar då det är en kraftig minskning av barngrupperna-beroende på 
hur julen "ligger". Det ger inte riktigt rättvisa åt verksamheten om det är det som är 
meningen med att gymnasieeleverna ska placeras hos oss, men de är välkomna." 

Vård- och omsorgsförvaltningen, Annika Andersson svarar att det är många röda 
dagar och om ungdomarna ska arbeta helger och röda dagar utgår O B-ersättning. 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Det går bra att ordna feriearbete även över julledigheterna men observera att de 
inte får så mycket ledighet om de ska arbeta över julen. 

Arbetsmarknadsenhetens kommentar till införande av juljobb är 
att det är möjligt dock i liten omfattning, 
att platsinventering behöver göras för att se vilka verksamheter som kan ta emot, 
att handledning måste finnas, 
att frågan om hur arbetet ska läggas upp måste undersökas närmare, ska arbetet 
även erbjudas aftnar och röda dagar? 
att ekonomiska medel avsätts. 

Arbetsmarknadsenheten 
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Motion till Kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Införande av Juljobb l 

CENTERPARTIET 

SALA KOM l.lN ' 
Kommunstyrelsens förvallning 

Ink, 2012 ·lO- 2 9 

Var fjärde ung idag har det tufft att få ett första jobb, Det tycker vi från Centerpartiet är 
ohållbart, Ungdomsarbetslösheten har varit hög i 20 år. Över var tredje ung idag känner en 
eller flera som slutat att leta jobb. Vi i Centerpartiet vägrar att vänja oss vid det. 
Vi tycker att vi behöver tänka nytt och skapa en mer hållbar arbetsmarknad. 

Ett sätt att förbättra ungdomars kontakt med arbetslivet är olika former av feriearbeten. Låt 

oss därför introducera Juljobb i Sala kommun. 

Att erbjuda sommarjobb till unga har under många år varit en självklarhet för de flesta 
kommuner, så även för sala kommun. Det ger unga möjlighet att tjäna egna pengar men ger 
också erfarenhet, självförtroende och kontakter med arbetsgivare för framtida jobb. Kort 
sagt en god introduktion till arbetslivet. · 
Vi tycker dock inte att feriearbeten enbart ska begränsas till sommaren. Ett annat relativt 
långt lov är jullovet. Att ge unga en chans att då tjäna lite extrapengar kan vara värdefullt för 
många. Dessutom ger det ytterligare möjlighet till kontakt med arbetslivet. 

Nu är det inte bara ungdomar som i förlängningen tjänar på detta förslag. Det är viktigt att 
komma ihåg att inte alla är lediga under jul-, nyårs- och trettonhelgem a. För de allra flesta 
verksamheter inom ex vård- och omsorg är detta en realitet. Där skulle extra personal i form 
av feriearbetare under julhelgerna ge många ensamma människor den extra omsorg som 
många saknar under julen. Den helg då många känner sig som allra mest ensamma. 

Det kan röra sig om att ta en promenad, att föra ett samtal, att dricka en kopp kaffe 
tillsammans eller tillsammans med andra få sitta och lyssna till någon som läser högt ur en 
bok. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda feriearbeten även under 
jullovet till de ungdomar som så önskar, kort sagt Juljobb. 

Sala den 29 oktober 2012 

Christer Eriksson ( C ) 

Gustaf Eriksson (C) 

~' l l 
lJ(It/:lli}X#~ 

Kerstin Larsson ( C ) 



R sALA 
~KOMMUN 

§ 246 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2012/330 

Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 29 oktober 2012 med 
rubricerad motion. Förslagsställarna föreslår att kommunstyrelsen ska införa 
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att bidra till en långsiktigt håll
bar utveckling på landsbygden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/220/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/220/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/220/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer f checklista som synliggör kon
sekvenserna för landsbygden av kommunala politiska beslut, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att därmed anse motionen bifallen. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer j checklista som synliggör kon
sekvenserna för landsbygden av kommunala politiska beslut, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Ut d ra g s bestyrka n d e 

21 (38) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 29 oktober 2012 med 
rubricerad motion. Förslagsställarna föreslår att kommunstyrelsen ska införa 
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling på landsbygden. 

Motionärerna vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor 
möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan. Om politikens 
konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste 
politikens konsekvenser bedömas. 

Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid 
regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för 
landsbygden. Till grund för arbetet ligger den samlade strategi för att stärka 
landsbygdens utvecklingskraft, som överlämnades till riksdagen 2009. 

Det är positivt att regeringen inser att de beslut som fattas på nationell nivå kan få 
andra konsekvenser för glesbefolkade områden på landsbygden jämfört med de 
större städerna. Att ständigt agera och protestera när service såsom 
kommunikationer, post och polis samt övrig myndighetsutövning centraliseras av 
regeringar är vardag i det kommunalpolitiska arbetet. 

Men förslagsställarna skriver att det nu är dags att ta nästa steg och 
landsbygdssäkra de politiska beslut som fattas i Sala kommun. Många perspektiv 
kan läggas på politiska beslut, inte minst god ekonomisk hushållning och 
upprätthållande av god kvalitet och service. Under senare tid har i Sala framtagits 
och beslutats om en barnchecklista för att tillgodose barnperspektivet i kommunala 
beslut. 

1 (2) 
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DIARIENR: 2012/330 

Det politiska arbetet i kommunen fokuserar ständigt på att skapa förutsättningar för 
hållbar tillväxt och utveckling i hela vår kommun. l strategisk plan 2014-2016 finns 
visionen att år 2024 har Sala passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart 
samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. Det offentligas närvaro 
och service på landsbygden har förändrats och många upplever det som en 
försvagning av landsbygdens villkor. Oron bland dem som bor och verkar på 
landsbygden, att alltmer av den statliga och kommunala närvaron i lokalsamhället 
hotas att upphöra, flytta och försvinna, måste tas på fullaste allvar. Det handlar om 
grundläggande service som kan vara allt från post, telefoni, bredband, elförsörjning, 
vägar, skolor, vårdinrättningar mm och offentlig upphandling som gör att små 
företag stängs ute. Att en sådan utarmning inte sker är både ett kommunalt och 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -ol o v. ra p p@ sa la. se 
Direkt: 0224-511 00 
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statligt ansvar. Men om att landsbygdssäkra alla politiska beslut innebär att inga 
enstaka negativa konsekvenser tillåts alls blir förändringspotentialen framåt svag. 

Landsbygdsperspektivet kan vävas in i beslutsprocessen genom frågor som; innebär 
beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? Innebär beslutet att 
det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? Ökar eller minskar tillgången till god 
service? 

Vid politiska beslut är det viktigt att ha ett välgrundat beslutsunderlag med 
konsekvensbedömningar ur alla perspektiv som beslutet medför. Ansvaret för att 
prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de 
förtroendevalda politikerna som fattar beslut i frågan. jag ser det intressant och 
möjligt att införa riktlinjer som synliggör konsekvenserna för landsbygden av 
kommunala politisk beslut Och det i skenet av andra aktörers agerande på regional 
och nationell nivå. Allt samverkar i en helhet och bör belysas utifrån ett sådant 
perspektiv 

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

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer /checklista som synliggör 
konsekvenserna för landsbygden av kommunala politiska beslut 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2013-09-24 



Bilaga KS 2013/220/2 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Anders Johansson 

YTTRANDE 

Motion om att Landsbygdssäkra politiska beslut i Sala kommun 

Motionen från Carola Gunnarsson (C) föreslår att kommunen skalllandsbygdssäkra 
alla politiskt fattade beslut. Den säkring som föreslås, skall bestå av att man alltid 
skall ställa sig frågor om hur beslutet påverkar möjligheten att bo på landsbygden, 
om det skapas fler eller färre jobb på landsbygden eller andra typer av frågor som är 
viktiga på den lokala agendan i ett längre perspektiv. 

Vid politiska beslut är det givetvis viktigt att ha ett välgrundat underlag med 
konsekvensbedömningar ur alla aspekter som beslutet medför. Ansvaret för att 
prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de 
förtroendevalda politikerna som fattar beslut i frågan. 

Om kommunen väljer att införa riktlinjer för att synliggöra konsekvenserna för 
landsbygden vid alla fattade beslut så är detta möjligt. 

p /i'clt_:Yc] 7 /" 
Anders )ojJ.anssorr-
Samhällsplanerare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 

l (l) 
2012~11-09 

YTTRANDE 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Medborgarkontoret 
733 25 sala 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders.Joha nsso n@ sa la. se 



Bilaga KS 2013/220/3 

Motion till Kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Landsbygdssäkra politiska beslut 

Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela 
landet. På landsbygden och i städerna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens 
unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och 
efter egen strävan. 

Landsbygden är en plats där konsekvenserna av olika politiska åtgärder ofta är annorlunda 
än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i 
städerna måste politikens konsekvenser bedömas. 

Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel, 
hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och 
förbindelser. 

Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för 
att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Det är nu dags 
att ta nästa steg och landsbygdssäkra de politiska beslut som tas i kommunen. 

Landsbygdsperspektivet kan enklast vävas in i beslutsprocessen genom frågor som: innebär 
beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det 
skapas fler eller färre jobb på landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på den 
lokala agendan i ett längre perspektiv. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att införa landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut 
för att därigenom bidra till en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden 

Sala den 29 oktober 2012 

c~~ Christer Eriksson (C) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 247 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/129 

Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

INLEDNING 
Bo Lindholm (SD) och Ragge jagero (SD) inkom den12mars med rubricerad mot
ion. Motionären föreslår att tekniska kontoret ser över skyltning som ger möjlighet 
till ett förbättrat sätt att navigera i Sala stad. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/221/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/221/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/221/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att kommunstyrelsen/medborgarkontoret får i uppdrag att utreda behov och kost
nader för skyltar för vägvisning med mera i Sala kommun, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att kommunstyrelsen/medborgarkontoret får i uppdrag att utreda behov och kost
nader för skyltar för vägvisning med mera i Sala kommun, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n d e 

\ \;E 
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2013-09-24 

B i laga KS 2013/2 21/1 DIARlEN R' 2013/129 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 21113 -09· i 5 

Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

Bo Lindholm (SD) och Ragge jagero (SD) inkom den12mars 2013 med rubricerad 
motion. Motionären föreslår att tekniska kontoret ser över skyltning som ger 
möjlighet till ett förbättrat sätt att navigera i Sala stad. 

Förslagsställarna skriver att dagens skyltar av vägar, gator och kvarter i Salas 
centrala delar är undermålig och att en översyn av dessa behövs. Att ett 
välfungerande skyltsystem bör komma så snart som möjligt. Personer som besöker 
Sala ska på ett enkelt sätt kunna hitta i staden. 

Tekniska kontoret ser löpande över all skyltning i staden, men är inte ansvarig för 
utredning av behov och kostnader för skyltar för vägvisning, som till exempel 
inrättningar såsom vårdcentraler och industriområden, serviceanläggningar, 
tillfälliga arrangemang eller turistmål. I dessa fall har verksamheter möjlighet att 
beställa skyltar från tekniska kontoret. Kontorets policy är att skylten ska sitta från 
närmaste väg/korsning. Kontoret debiterar verksamheten kostnaden för skylt och 
uppsättning. Trafikverket är ansvarigt för vägvisningsskyltar som sätts upp på deras 
vägar. 

Tekniska kontoret ansvarar i sin helhet för skyltar angivna i vägmärkesförordningen 
(2007:90) som krävs för trafiksäkerhet. Det är bland annat varningsmärken, 
väjningsmärken och förbudsmärken. 

I samband med investeringsprojekt ingår översyn av skyltning och då även 
vägvisningsskyltar i projektet. För resecentrum/järnvägsstation pågår ett projekt 
där funktioner och tillgänglighet för att skapa ett attraktivt resecentrum ses över. 
I den översynen kommer även skyltning till just den platsen att justeras och 
kompletteras. 

Med anledning av detta anser inte tekniska kontoret att uppdraget att se över 
skyltningen ska ges till dem, men de ställer sig positiva till att en sådan utredning 
görs och kommer i det att vara en naturlig del i arbetet med inköp och montering av 
beställda skyltar. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov .ra p p@ sala.se 
Direkt: 0224-511 00 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

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

att kommunstyrelsen/medborgarkontoret får i uppdrag att utreda behov och 
kostnader för skyltar för vägvisning mm i Sala kommun 

att anse motion besvara 
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2013-05-20 
DIARlEN R: 2013/129 

YTIRANOE 

TEKNISKA KONTORET 
Lisa Granström 

SALA KOM UN 
Komml!nstvrelsens förvaltning 

Ink ~05- 2 4 

YTTRANDE 

Yttrande på motion om skyltning av gator och vägar i centrala Sala 
Tekniska kontoret har getts möjlighet att yttra sig över Sverigedemokraternas 
motion om att tekniska kontoret föreslås se över skyltningen i Sala stad. 

Tekniska kontoret ser löpande över all skyltning i staden och tar tacksamt emot 
synpunkter på vart skyltning behöver kompletteras ochfeller bytas ut. 

VÄGVISNINGS SKYLTAR 
Tekniska kontoret är inte ansvarig för utredning av behov och kostnad för skyltar 
för vägvisning, t. ex. inrättningar (ex vårdcentral, järnvägsstationer, 
industriområden], serviceanläggningar (ex hotell, restauranger, 
drivmedelsanläggningar J, tillfälliga arrangemang eller turistmål. 

I dessa fall har verksamheter möjlighet att beställa skyltar från tekniska kontoret. 
Kontorets policy är att skylten ska sitta från närmaste väg/korsning. Kontoret 
debiterar verksamheten kostnaden för skylt och uppsättning. 

Trafikverket är ansvariga för vägvisningsskyltar som ska sättas upp på deras vägar. 

VÄGMÄRKEN 
Tekniska kontoret ansvarar i sin helhet för skyltar angivna i vägmärkesförordningen 
(2007:90] som krävs för trafiksäkerhet. Det är bland annat varningsmärken, 
väjningsmärken, förbudsmärken. 

STÖRRE PROJEKT OCH DETALJPLANER 
I samband med investeringsprojekt ingår översyn av skyltning och då även 
vägvisningsskyltar i projektet. 

För t.ex. resecentrum/järnvägsstationen pågår ett projekt där funktioner och 
tillgänglighet för att skapa ett attraktiv resecentrum ses över. I den översynen 
kommer även skyltning till just den platsen att justeras och kompletteras. 

SALA KOMMUN 
Tekniska kontoret 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-74 7000 
tekniska @sala.se 
www.sala.se 

Lisa Granström 
Enhetschef 

Lisa. G ra nstrom @sal a. se 
Direkt: 0224-74 75 61 



Tekniska förvaltningen 

YTTRANDE 
Med hänvisning till ovanstående redogörelse anser Tekniska kontoret inte att ett 
uppdrag ska ges till kontoret för att se över skyltning som ger möjlighet till ett 
förbättrat sätt att navigera. Kontoret ställer sig dock positiva till att ett sådant 
arbete/utredning genomförs och kommer i det vara en naturlig del i arbetet med 
inköp och matering av beställda skyltar. 

Lisa Granström 

Enhetschef samhällstekniska enheten 

2{2) 
2013-03-12 



Bilaga KS 2013/221/3 

Motion angående skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

Dagens skyltning av vägar, gator och kvarter i Salas centrala delar är undermålig. 
En uppdatering av namnskyltar bör därför ses över. 

Ett väl fungerande skyltsystem där vägar, gator och kvartersnarnn, samt skyltning för olika 
institutioner, såsom sjukhus, järnvägsstation, busstation, bibliotek m. fl. bör komma till stånd 
så snart som möjligt. 

När utsocknes besöker Sala bör de på ett synbart och enkelt sätt kunna navigera runt i vår stad 
utan stora stadskartor. Naturligtvis bör tillgång till sådana finnas i butiker och vid 
informationsplatser runt om i staden. 

Gruvan tar sin beskärda del av turister men Sala har så mycket mer att bjuda på. 
Alla vill vi ha fler som gästar Sala, ja inte bara staden utan även dess omnejd, och som en del 
i detta måste vi skylta bättre för att alla skall hitta runt i Kommunen. 

Vi Sverigedemokrater vill 

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Tekniska kontoret att se över skyltning som ger 
möjlighet till ett förbättrat sätt, att navigera, i första hand i Sala stad. 

Ransta 2013-03-01 

Bo Lindholm SD Sala 
0732-671013 
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KOMMUN 

§ 248 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/134 

Svar på motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den15mars 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda angelägenheter i de föreningar som är av 
icke formell nätverkskaraktär som Sala kommun har engagemang i, att utreda och 
lämna förslag på hur Sala kommun ska minska sitt engagemang i och utreda for
merna för att ersätta systemen med kommunreprentanter och lämna förslag på hur 
man kan ersätta kommunrepresentanter med annan form av kommunal tillsyn. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/222/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/222/2. yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/222/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

23 {38) 



1 (1) 
2013-09-24 iii' SALA Bilaga KS 2013/222/1 

~KOMMUN 
SALAKOM . 

Kommunstyrelsens fllrvall!lln!l KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2013 -os- ts 

Svar på motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den15mars 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska 

utreda angelägenheter i de föreningar som är av icke formell nätverkskaraktär 
som Sala kommun har engagemang i, 

utreda och lämna förslag på hur Sala kommun ska minska sitt engagemang i de 
föreningar av icke formell nätverkskaraktär som Sala kommun har engagemang i, 

utreda formerna för att ersätta systemen med kommunrepresentanter samt att 
lämna förslag på hur man kan ersätta kommunrepresentanter med annan form 
av kommunal tillsyn. 

Motionärerna skriver att Sala kommun idag har engagemang i flera föreningar med 
olika karaktär och syften, vilket yttrar sig genom att kommunen har valda politiker i 
de föreningar som kommunen bedömer har intresse delta i. Några exempel på dessa 
föreningar är vänortsföreningen Norden, Vänortsföreningen Sala-Vändra, Sala 
Hembygds- och fornminnesförening och Sala Folkets Park. Sala kommuns 
engagemang i dessa föreningar har inte definierats och preciserats. 

Förslagsställaren anser att kommunen bör undersöka och utvärdera sin 
angelägenhet, minska sitt engagemang och utreda andra former för hur kommunens 
engagemang ska yttra sig i dessa föreningar. 

jag delar motionärernas syn på att en översyn bör ske av Sala kommuns engagemang i 
olika föreningar. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattar varje 
mandatperiod beslut om kommunens representation i olika föreningar. Flera har 
ifrågasatt det omfattande engagemanget. l samband med ny politisk organisation fick 
dåvarande kommunchef i uppdrag att påbörja en översyn av engagemang, syfte och 
ersättningsregler för kommunala representanter i olika föreningar och organisationer 
oavsett form eller status. 

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

Att motion anses besvarad 

Per-O lov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. rapp@ sa la. se 
Direkt: 0224-74 70 00 
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~KOMMUN 
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2013-05-27 

YTIRANDE 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Anders Johansson 

SAI.AKOM · 
Kommunstvrefsens tarval!lllng 

Ink. 20f3 -09· 2 '5 

YTTRANDE 

Motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

Motionen har inlämnats från Andreas Weiborn (M) och Mikael PB Johansson (M). De 
föreslår att kommunen skall utreda vilka föreningar som kommunen skall medverka 
i. 

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat en sammanställning av föreningar som 
kommunen ger bidrag till och konstaterar att beslut om bidrag finns. Kommunen 
har tagit ställning till att medverka i ett antal föreningar och motivet och 
ställningstagandet till kommunens medverkan är specifika för varje förening eller 
organisation. 

Motionärerna föreslår att kommunen skall göra en utredning och ompröva 
kommunens ställningstagande till vilka föreningar kommunen skall engagera sig i. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 02.24"74 70 00 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Medborgarkontoret 
733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

anders .jo h ansson@ sala .se 



Bilaga KS 2013/222/3 

Motion om Sala Kommuns föreningsengagemang 

Idag har Sala Kommun engagemang i flera föreningar med olika karaktärer och syften. Vilket 

bland annat yttrar sig genom att Kommunen har politiker valda som kommunrepresentanter i 

de föreningar som kommunen har engagemang i. Bland annat har Sala Kommun engagemang 

i dessa föreningar: vänortsföreningen Norden, vänortsföreningen, Sala- Vändra, Sala 

Hembygds- och Fornminnesförening, Sala Heby ldeforum, Sala Folkets park, MånsOls 

Sällskapet och Vänortsföreningen Sala - Pao. Vad som är en kommunal angelägenhet i en 

förening som inte kan karaktäriseras av att vara ett formellt nätverk av andra kommuner eller 

andra parter', är inte definierat. Likväl är inte Sala Kommuns angelägenhet i dessa föreningar 

som tidigare ovan har redogjorts ej definierade och preciserade. Därför anser vi att Sala 

Kommun bör undersöka och utvärdera kommunens angelägenheter i dessa samt försöka att 

minska sitt engagemang i dessa föreningar. Likväl bör Kommunen utreda andra former för 

hur det kommunala engagemanget i dessa föreningar skall yttra sig. 

Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda Sala Kommuns angelägenheter i de 
föreningar som är av icke formell närverkskaraktär som Sala Kommun har engagemang i 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda och lämna förslag på hur Sala 
Kommun kan minska sitt engagemang i de föreningar av icke formell närverkskaraktär som 
Sala Kommun har engagemang i 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda formerna för att ersätta systemet med 
kommunrepresentanterna samt att lämna förslag på hur man kan ersätta 
kommunrepresentanterna med annan form av kommunal tillsyn. 

l 1 () ·~ &·ik' hJAA. ~~~>v : 
Michael PB Joha son (M) 

1 Med benämningen formellt nätverk aves följande definition: Sammanslutning i 
föreningsform med ett uttalat syfte bestående av en eller fler av följande aktörer: 
kommuner, landsting, myndigheter, departement eller andra statliga organisationer. l 
dessa nätverk kan även statliga eller privata företag ingå samt privata 
organisationer( exempelvis Företagarna) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/152 

Svar på motion om att bekämpa ungdomsbrottsligheten genom 
tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom27mars 2013 med rubri
cerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera 
ett arbete med sociala insatsgrupper i ett samarbete mellan kommunen, polisen, 
frivilligorganisationer och övriga berörda myndigheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/223/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/223/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/223/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att överlämna frågan om sociala insatsgrupper att hanteras vidare av BRÅ, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

ilet.! överlämna frågan om sociala insatsgrupper att hanteras vidare av BRÅ, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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Bilaga KS 2013/223/1 DIARIENR,2013/152 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2013 -09- _i5 

Svar på motionen Bekämpa ungdomsbrottsligheten genom 
tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom27mars 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
initiera ett arbete med sociala insatsgrupper i ett samarbete mellan kommunen, 
polisen, frivilligorganisationer och övriga berörda myndigheter. 

Motionärerna skriver att Rikspolisstyrelsen har haft regeringens uppdrag att under 
2011-2012 bedriva en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper riktad mot unga 
som riskerar att b ii krimineila. 

Försöksverksamheten, som har bedrivits i tolv svenska kommuner i landet och varit 
inriktad på unga i åldern 15-25 år, har gett ett gott resultat. Därför har 
Rikspolisstyrelsen i februari 2013 fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta 
använda och utveckla arbetsmetoden sociala insatsgruppe r. Sociala insatsgrupper 
bygger på förbättrad samverkan på lokal nivå. Huvudansvaret för arbetet inom de 
sociala insatsgrupperna vilar på socialtjänsten i den kommun där den unge bor. 
Insatserna för den unge koordineras på individnivå 

De sociala insatsgrupperna syftar till att hjälpa individer som riskerar att hamna i en 
kriminelllivsstil och att hjälpa unga att hoppa av från kriminella nätverk. Arbetet 
innebär att socialtjänsten tillsammans med polisen, övriga berörda myndigheter och 
frivilligorganisationer samarbetar och använder sin samlade kompetens fokuserat 
och uthålligt i arbetet med unga i riskzonen. Det kan handla om att stärka det sociala 
nätverket kring den unge, särskild yrkesträning, arbete, fritidssysselsättning eller 
särkskilt stöd i skolarbetet, allt för att motverka sociala problem och psykisk ohälsa. 

Redan idag samarbetar olika myndigheter kring unga som riskerar att hamna i en 
kriminelllivsstiL Det som är skillnaden med arbetet i de sociala insatsgrupperna är 
att det sker strukturerat, i samverkan med många berörda aktörer och på 
individnivå utifrån ett samtycke från den enskilde till informationsutbyte. 

Sedan flera år finns en samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete tecknad mellan Sala kommun och Polismyndigheten i 
Västmanland. Att gå vidare med arbetet kring sociala insatsgrupper är ett naturligt 
sätt att fördjupa samverkan. 

Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande 

733 25 Sala 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Samverkan i sociala insatsgrupper handlar om att olika aktörer tillför sina specifika 
resurser, kompetenser och kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 
genomföra. De aktörer som ingår i arbetet ger stödinsatser utifrån sina uppdrag och 
sitt ansvar, men man arbetar samtidigt gemensamt med att koordinera insatser för 
att kunna åstadkomma ett mer samlat stöd till ungdomen. Det vill säga samordning 
av insatserna. Samordning kan bland annat handla om att olika insatser kommer i 
rätt följd. Samsyn handlar om att ha en gemensam bild av utgångspunkterna för att 
samverkansarbetet med målgruppen och hur de olika delarna i arbetet ska 
genomföras. 

l Sala finns ett gemensamt arbetssätt som liknar sociala insatsgrupper men som är 
anpassat till Sala kommuns organisation och Närpolisens möjligheter att tillsätta 
resurser. Under de senaste åren har Sala kommun stärkt insatserna i det 
förebyggande arbetet runt ungdomar: 

o En ny drogförebyggande ungdomstjänst har inrättats för att fokusera på att 
fånga upp ungdomar tidigt. Huvudarbetet är att arbeta förebyggande med 
ungdomar j unga vuxna 13-21 år som befinner sig i riskzonen för missbruk 
av narkotika och ungdomar som påvisar ett intresse för en kriminelllivsstiL 
Tjänsten har en samordnande funktion för arbetet mellan olika myndigheter 
och förvaltningar, bland annat ett nära samarbete med polisen. 

o En omsorgsstyrka har bildats för de ungdomar där förebyggande insatser 
och kommunens tidiga åtgärder inte gett positiva resultat vid normbrytande 
beteende, drogbruk ochfeller kriminalitet. De som ingår i omsorgsstyrkan är 
handläggare från socialtjänsten och skolpersonal med ansvarig rektor och 
andra parter som är relevanta i ärendet. Det kan vara till exempel polis, 
fritidspersonal och psykiatri. Samtycke från föräldrar inhämtas innan möte 
och personerna som deltar kan variera utifrån var i processen man är. 

o FUP (Förebyggande ungdomspaketJ-gruppen har fått ny struktur och 
mandat för sitt arbete. FUP-gruppen arbetar mot ungdomsmissbruk under 
riskhelger såsom valborg, skolavslutning och lucia. 

o Sala kommun har utökat sin samverkan med närpolisen. Det hålls 
veckornöten mellan skola, socialtjänst och polis där fokus ligger på individer 
och insatser. 

o Det hålls månadsmöten i FUP-gruppen där samtalen ligger mer på 
övergripande nivå med gemensam planering av olika insatser och arbetssätt. 

o Skolan har gemensamma rutiner för hur man hanterar ogiltig 
frånvaro/skolk. 

Kommunens säkerhetsansvarige pekar på en rad åtgärder som skulle förstärka 
möjligheterna att upptäcka, fånga upp och sätt in tidiga åtgärder för ungdomar som 
begår brott. Som motionärerna påpekar finns sedan några år tillbaka en 
samverkansöverenskommelse, uppdaterad våren 2012, om brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete mellan Sala kommun och polismyndigheten i 
Västmanland. En uppföljning av överenskommelsen kommer att göras i BRÅ/KsLu 
under hösten 2013. Det finns här möjligheter ta upp en diskussion om behovet och 
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Kommunstyrelsen 

intresset av att initiera ett arbete med sociala insatsgrupper enligt motionärernas 
intentioner. 

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

att överlämna frågan om sociala insatsgrupper att hanteras vidare av BRÅ 
att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 

1 (2) 
2013-05-16 
YTTRANDE 

DNR 2013/152 

Ink. 2013 -09· 2 5 

YTTRANDE 

Motion- Bekämpa ungdomsbrottligheten genom tidiga och 
tydliga insatser mot unga som begår brott. 
Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om 
ungdomsbrottligheten och hur vi ska bekämpa den efter konceptet Sociala 
insatsgruppe r. 

SOCIALAINSATSGRUPPER 
Både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen har lämnat ut vägledningar på hur 
sociala insatsgrupper ska fungera. Arbetsmetoden bygger på samverkan och tidiga 
insatser av olika samhällsaktörer för att förhindra unga att utveckla en kriminell 
livsstil. Framförallt är det en samverkan mellan socialtjänst, polis, skola och 
vårdnadshavare men andra aktörer kan vara BUP, arbetsförmedling, idrottsförening 
och fritidsverksamhet. 

Målsättningen är att tidigt bryta ett normbrytande beteende och erbjuda 
ungdomarna ett samlat stöd från samhället för att utvecklas på ett tillfredsställande 
sätt. 

Enligt regeringsbeslut vilar huvudansvaret för arbetet med de sociala 
insatsgrupperna på socialtjänsten i den kommun där den unge bor, men alla 
inblandade parter ska ha en samverkan, en samordning och en samsyn i arbetet. 

Samverkan handlar om att olika aktörer tillför sina specifika resurser, kompetenser 
och kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. De aktörer 
som ingår i arbetet ger stödinsatser utifrån sina uppdrag och sitt ansvar men man 
arbetar samtidigt gemensamt med att koordinera insatserna för att kunna 
åstadkomma ett mer samlat stöd till ungdomen, det vill säga samordning av 
insatserna. 

Samordning kan bland annat handla om att olika insatser kommer i rätt följd. 

Samsyn handlar om att ha en gemensam bild av utgångspunkterna för 
samverkansarbetet med målgruppen och hur de olika delarna i arbetet ska 
genomföras. 

VAD GÖR VI I SALA? 
Vi har ett arbetssätt som liknar sociala insatsgrupper men som är anpassat till Sala 
kommuns förmåga och Närpolisens förmåga att tillsätta resurser. Under de senaste 
åren har vi i Sala stärkt insatserna i det förebyggande arbetet runt ungdomar. 

• En ny drogförebyggande ungdomstjänst har inrättats för att fokusera på att 
fånga upp ungdomar tidigt. Huvudarbetet är att arbeta förebyggande med 
ungdomar j unga vuxna 13-21 år som befinner sig i riskzon för missbruk av 
narkotika och ungdomar som påvisar ett intresse för en kriminelllivsstiL 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Tjänsten har en samordnande funktion för arbetet mellan olika myndigheter 
och förvaltningar, bl a nära samarbete med polis. 

• En Omsorgsstyrka har bildats för de ungdomar där förebyggande insatser 
och kommunens tidiga åtgärder inte gett positiva resultat vid normbrytande 
beteende, drogbruk ochfeller kriminalitet. De som ingår i omsorgsstyrkan är 
handläggare från socialtjänsten och skolpersonal med ansvarig rektor och 
andra flesta parter som är relevanta i ärendet. Det kan vara polis, 
fritidspersonat psykiatrin mm. Samtycke från föräldrar inhämtas innan 
möte och personerna som deltar kan variera utifrån var i processen man är. 

• FUP-gruppen har fått ny struktur och mandat för sitt arbete. FUP-gruppen 
arbetar mot ungdomsmissbruk under riskhelger såsom valborg, 
skolavslutning, lucia osv. 

• Vi har utökat vår samverkar med närpolisen där vi dels har veckornöten 
mellan skola, socialtjänst och polis där fokus ligger på individer och insatser. 

• Vi har också månadsmöten i FUP-gruppen där samtalen ligger mer på 
övergripande nivå med gemensam planering av olika insatser och arbetssätt. 

• Nya rutiner runt skolk har tagits fram. Skolk är en av de signaler som visar 
att ett barn inte mår bra. 

VAD BEHÖVER VI KOMPLETTERA MED 
För att komplettera vårt arbete med förebyggande åtgärder och att fånga upp 
ungdomar i riskzon tidigt behövs resurser. 

• Vi saknar en drogsamordnare som kan hjälpa till med utbildning och 
information runt alkohol, tobak och narkotika i skolor och andra föreningar. 
Tjänsten ska vara kopplad till drogförebyggande ungdomstjänsten. 

• Skolorna behöver ha speciallärare, fritidspedagoger och kuratorer som kan 
avlasta lärare när det blir konflikter i skolan. Det finns också tankar om ett 
insatsteam som skulle kunna rycka in vid behov. Teamet skulle egentligen 
inte tillhöra någon skola utan kunna rycka in på beställning när det blir en 
konflikt på en skola. 

• Elevhälsan måste få resurser att följa upp elevers hälsa inom andra områden 
som påverkar förmågan att tillgodogöra sig kunskap, såsom matvanor, sömn, 
stress mm. Dessa frågor borde också tas upp på elevens utvecklingssamtaL 

• Polisen behöver få sina vakanser tillsatta så de kan ha personal som kan 
arbeta med det förebyggande arbetet. 

• Skolan behöver arbeta in rutinerna runt skolk enligt arbetssätt som har 
beslutat.s. 

Perskog 
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SALAKOM UN , 

Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink, 2013 -03- 2 7 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Bekämpa ungdomsbrottsligheten genom tidiga och tydliga insatser mot 
unga som begår brott! 

Rikspolisstyrelsen har haft regeringens uppdrag att under 2011-2012 bedriva en 
pilotverksamhet med sociala insatsgrupper riktad mot unga som riskerar att bli 
kriminella, Socialstyrelsen har samtidigt haft i uppdrag att ta fram en vägledning 
och utveckla en riskbedömningsmanuaL 

Försöksverksamheten, som bedrivits i 12 kommuner i landet {stadsdelarna 
Gottsunda {Uppsala), Hyllie {Malmö), V. Hisingen {Gbg), Tensta {Sthlm) samt 
kommunerna Södertälje, Botkyrka, Karlskrona, Borlänge, Linköping, Örebro och 
Boden) och varit inriktad på unga i åldern 15-25 år, har gett ett gott resultat, 

Därför har Rikspolisstyrelsen nu i februari fått ett nytt regeringsuppdrag att 
fortsätta använda och utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper. 
Sociala insatsgrupper bygger på förbättrad samverkan på lokal nivå, 
Huvudansvaret för arbetet inom de sociala insatsgrupperna vilar på 
socialtjänsten i den kommun där den unge bor och insatserna för den unge 
koordineras på individ nivå. 

De sociala insatsgrupperna syftar till att hjälpa individer som riskerar att hamna i 
en kriminelllivsstil och att hjälpa unga att hoppa av från kriminella nätverk. 
Arbetet innebär att socialtjänsten tillsammans med polisen, övriga berörda 
myndigheter och frivilligorganisationer samarbetar och använder sin samlade 
kompetens fokuserat och uthålligt i arbetet med unga i riskzonen. Det kan 
handla om att stärka det sociala nätverket kring den unge, särskild yrkesträning, 
arbete, fritidssysselsättning eller särskilt stöd i skolarbetet, allt för att motverka 
sociala problem och psykisk ohälsa, 

Redan idag samarbetar olika myndigheter kring unga som riskerar att hamna i en 
kriminelllivsstiL Det som är skillnaden med arbetet i de sociala insatsgrupperna 
är att det sker strukturerat, i samverkan med många berörda aktörer och på 
individnivå utifrån ett samtycke från den enskilde till informationsutbyte. 

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka 
en kriminelllivsstil bland unga genom samverkan i sociala insatsgrupper. Likaså 
har Polisen informationsmaterial kring de sociala insatsgrupperna. Utvärdering 
från det projekt som bedrivits 2011-2012 finns också att ta del av. 



Sedan flera år tillbaka finns en Samverkansöverenskommelse om 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tecknad mellan Sala kommun 
och Polismyndigheten i Västmanland. Att gå vidare med ett arbete kring sociala 
insatsgrupper är enligt vår uppfattning ett naturligt sätt att fördjupa samverkan. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera ett arbete med sociala 
insatsgrupper i ett samarbete mellan kommunen, polisen, frivilligorganisationer 
och övriga berörda myndigheter. 

Christer Eriksson ( C ) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på motion om digitaliserad postlista 

INLEDNING 

Dnr 2013/166 

Andreas Weiborn (M) inkom den 10 april2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att postlistan ska läggas ut på Sala kommuns we b bp lats. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/224/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/224/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/224/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

'\ 
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SALAKO · 
Kommunstvrelsens förvallning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2013 ·09- .2 5 

Svar på motion om att digitalisera postlistan 

Andreas Weiborn (M) inkom den lO april2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att postlistan ska läggas ut på Sala kommuns webbplats. 

Att lägga ut postlistan på Sala kommuns we b b plats är en bra utveckling mot det 
enkla, effektiva och medborgarvänliga perspektiv vi ska erbjuda. 

Den nya enhetschefen för den administrativa enheten inom medborgarkontoret på 
kommunstyrelsens förvaltning har som uppdrag att se över samordningseffekter för 
gemensam administration. Undermai månad träffade den nya chefen samtliga 
administratörer på sina respektive arbetsplatser för att se hur de arbetar. 
Administratörerna har olika arbetssätt och olika verksamhetssystem och arbetet 
läggs upp olika fast uppgiften är av samma karaktär. Detta påverkar postlistan. 

Den postlista som idag skickas ut via mej! till olika befattningshavare från 
registrator på kommunstyrelsens förvaltning är inte komplett Det saknas 
samordning mellan de gamla förvaltningarna som nu blivit en förvaltning. 
Inkommande handlingar till kommunen hanteras på olika sätt i olika system. 

Postlistor som läggs ut på kommunens webbplats bör vara kompletta och beröra 
hela kommunen. Det är önskvärt att analysen av administrativa arbetsuppgifter får 
fullföljas och ligga till grund för en så komplett postlista som möjligt Kontakt bör 
också tas med skolförvaitningen och vård- och omsorgsförvaitningen för att även 
dessa postlistor ska finnas med. 

Start för att en digitaliserad komplett postlista ska finnas på Sala kommuns 
we b bp lats bör kunna vara januari 2014. 

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

att anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 sala 

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

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov .ra p p@ sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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YTIRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 
Gunilla Pettersson 2013 -09- l 5 

Yttrande rörande "motion om att digitalisera postlistan", 
d nr 2013/166 

Andreas Weiborn (M) inkom den 10 april2013 med ovan motion. 

Att lägga ut postlistan på Sala kommuns webbplats är en bra utveckling mot det 
Enkla, Effektiva och Medborgarvänliga perspektiv vi ska erbjuda. 

Som ny enhetschef, sen maj 2013, för den administrativa enheten på 
Kommunledningsförvaltningen, KSF har jag som uppdrag att se över 
samordningseffekter inom, KSF. Under maj månad träffade jag administrativ 
personal ute på sina respektive arbetsplatser för att se hur man arbetar. Det jag sett 
är att man har olika arbetssätt och olika verksamhetssystem. De lägger upp sitt 
arbete olika fast uppgiften är av samma karaktär. Detta påverkar postlistan. 

Den postlista som idag skickas ut via e-brev till olika befattningshavare från 
registrator påKSFär inte komplett. Samordningen är ofullständig mellan de gamla 
förvaltningar som nu är en. Inkommande handlingar till kommunen hanteras på 
olika sett i olika system. 

Postlista/postlistor som ska finnas på kommunens webbplats bör vara kompletta 
och beröra hela kommunen. 

Mot bakgrund av ovan föreslår jag att analysen av administrativa arbetsuppgifter på 
KSF får fullföljas och ligga till grund för att en så komplett postlista som möjligt läggs 
ut på kommunens webbplats. Kontakt ska tas med Skolförvaltningen, SKF och Vård 
o omsorgsförvaltningen, VOF för att även dessa postlistor ska finns med. 

Start för en digitaliserad postlista publicerad på Sala kommuns we b bp lats bör vara 
klar januari 2014. 

Gunilla Pettersson 
Enhetschef administration 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
i n for m at i o n@ sala .se 
www.sala.se 

Gunilla Pettersson 
Administrativ Chef 

Administrativa enheten 
g u ni Ila. pette r s so n@ sa la .se 

Direkt: 0224-74 70 51 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -Olt- 1 O 

Motion om att digitalisera postlistan 

Varje dag inkommer flera olika handlingar till Sala Kommun. Dessa 

handlingar sammanställs varje dag i en postlista som skickas ut till 

befattningshavare i kommunen via e-brev. Med dagens tekniska 

utveckling och e-samhällets utbyggnad så skulle ett offentliggörande av 

listan kunna bidra till att stärka den enskilde medborgarens möjligheter 

att kunna följa vad som händer i kommunen eller förbättra möjligheterna 

till att söka information. Tills det att Sala Kommun har ett e-sökbart 

webb-baserat diariesystem så kan listan vara ett bra sätt för att bevaka 

vad som kommer in till kommunen. 

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad 

kommunfullmäktige att besluta 

Att postlistan skall läggas ut på Sala Kommuns webbplats 

Andreas Weiborn (M) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/217 

Svar på motion om en kommunal plan för idrott och fritidsliv 

INLEDNING 
Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ) och Bror-Erik 
Andersson (SBÄ) inkom den 7 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna före
slår att en tillfällig idrotts-och fritidslivsberedning tillsätts som ska arbeta fram en 
långsiktig (12 år framåt) kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala, 
som visar det behov föreningslivet i Sala har inom idrott och fritidsliv, i nära samar
bete med förenings livet, näringslivet och förvaltningen. l motionen beskrivs även 
vad den kommunala planen för idrott och fritidsliv ska innehålla. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/225/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/225/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/225/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion, Sala kommun behöver en kommunal plan för 
idrott och föreningsliv 

Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ) och Bror-Erik 
Andersson (SBÄ) inkom den 7 maj 2013e med rubricerad motion. Motionärerna 
föreslår 

Att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig idrotts- och fritidslivsbered ni ng, 
som under 2013 arbetar med att ta fram en "Kommunal strategisk planför 
idrott och fritidsliv i Sala". Det vill säga en långsiktig plan på 12 år som påvisar 
det behov somföreningslivet i Sala har inom idrott och jritidsiiv, i nära 
samarbete med föreningslivet, näringslivet och förvaltningen. 

Att den kommunala planen idrott och fritidsliv innehåller: 
-en nulägesanalys, strategisk långsiktig plan för 12 år framåt,för att även 
kunna ge förslag till det totala investeringsbehovet inom idrotts- och fritidslivet, 
-kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med 
näringslivet, 
-en årlig handlingsplan med start från och med 2014 som redovisar både 
möjliga gemensamma aktiviteter och investeringar per år. 

Att kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i Vision 
Lärkan genomförs under året om fijreningslivet så önskar det, men att de 
långsiktiga investeringarna läggs i den långsiktiga planen för att genomarbetas 
ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet för att påskynda och 
säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet. 

Att beredningen redovisar allt för kommunfullmäktige senast under november 
2013. 

Motionärerna skriver att under arbetet med kulturplanen kom det fram 
diskussioner om att det behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas. För 
att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar, som idag lägger ner massor av 
ideellt arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter, är det av vikt att 
vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan för idrott och fritidsaktiviteter i Sala. 
Genom att göra en långsiktig strategi tillsammans med föreningslivet blir det lättare 
för både förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av 
Sala kommuns satsningar på idrotten, både nu och i framtiden. 
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2013-09-24 
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l SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Genom att samverka kommun, föreningsliv och näringsliv utvecklas kommunen, 
tillväxten ökar och tillsammans bygger vi upp fler starka varumärken i Sala 
kommun. Detta kan både näringsliv och föreningsliv dra nytta av. 

En snabb omvärldsanalys visar tydligt att behovet av kultur- och fritidsaktiviteter 
för kommunens befolkning blir större och större. Alla behöver stimulans för kropp 
och själ, oavsett om man mår bra eller dåligt. Kultur- och fritidskontoret är således 
en viktig del av Sala kommuns infrastruktur. 

Kultur- och fritidskontorets ambition är att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar 
inom kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdomar. Det är av stor 
vikt att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft och ork att klara av 
omvärldens allt större krav, utan att livskvaliteten sänks. 

i Sala kotnroun finns ett rikt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Det finns 
ett flertal motionsanläggningar för både inom- och utomhusaktiviteter och drygt 
200 föreningar. Kommunfullmäktige i Sala kommun antar årligen en strategisk 
plan, senast för perioden 2014-2016. Syftet med den strategiska planen är att 
sätta upp mål som går i riktning mot vision Sala 2024. Behov av förbättringar 
och nya investeringar återkommer naturligt i de kontakter med föreningslivet som 
föregår antagandet av de strategiska planerna. Att kommunfullmäktige skulle 
tillsätta en tillfällig idrotts- och fritidsberedning att överblicka framtida 
investeringsbehov i ett 12 års-period bedömer jag som orealistiskt. 

!dag finns flera planer framtagna för idrott- och fritids-/friluftsliv, bl. a vision Lärl<_;m 
och handlingsplan för Måns Olsområdet. Behov av prioriteringar och investeringar 
behandlas med fördel i de treåriga strategiska planerna som fullmäktige antar i juni 
varje år. 

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

att avslå motionen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

l (l) 
2013-07-04 

YTTRANDE 

2013 -07- o 8 

YTTRANDE 

Motion, Sala kommun behöver en kommunal plan för idrott och 
fritidsliv 
Sala bästa anser att det behövs en långsiktig strategi för hur Salas idrottsliv och 
andra fritidsaktiviteter skall utvecklas. Detta skall ske tillsammans med 
föreningslivet och sträcka sig längre än en mandatperiod för att förvaltningen, 
politiken och föreningslivet skall veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns 
satsningar på idrott i framtiden. 

Detta skall ses som en del i satsningen för att Sala kommun skall nå sin vision 2024 
med 25 000 invånare. 

En snabb omvärldsanalys visar tydligt att behovet av kultur- och fritidsaktiviteter 
för kommunens befolkning blir större och större. Detta alldeles oavsett om man mår 
bra eller dåligt. Stimulans för kropp och själ behöver alla. Kultur- och fritidskontoret 
år således en mycket viktig del av Sala kornmuns infrastrpktuL 

Kultur- och fritidskontoret ambition är att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar 
inom kultur- och fritidssektorn. I synnerhet barn och ungdom. Det är av 
utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft 
och ork att klara omvärldens allt högre krav på dem utan att livskvaliteten minskar. 

Kultur- och fritidskontoret yrkar bifall till motionens intentioner om en Kommunal 
strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala. 

Precis som med framtagandet av kulturplanen måste man i samband med beslutet 
gällande Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala se över tidsplan, 
resurser och redovisning. 

Kultur & Fritid 

A ~J 
R~~ 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. n ilsson @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 
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S~LASI 
BASTA. 

MOTION Sid 1(2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Under 2012 drev Salas Bästa igenom att kommunen skulle få en efterlängtad kulturplan i sala. 
Under planeringen av kulturplanen kom det då också fram under diskussioner mellan dåvarande 
ordförande i kulturutskottet, Hanna Westman (Sbä), med både kultur- och fritidsenheten och 
föreningslivet att det även behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas! Det finns sedan 
tidigare majoritet ett förslag för hur Vision Lärkan ska utvecklas, men Vision Lärkan är bara en del 
av idrottsverksamheten i Sala, precis som att Kulturhuset bara är en del av kulturverksamheten i 
Sala. För att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar som idag lägger ner massor av ideellt 
arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter och de ska få större förtroende för 
Salas politiker, anser vi att det är av vikt att vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan även för 
idrott och andra fritidsaktiviteter i sala. Genom att lägga en långsiktig strategi tillsammans med 
föreningslivet som sträcker sig längre än en mandatperiod kommer det att bli lättare för både 
förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns satsningar 
på idrott från nu in i framtiden. 

Vi politiker måste tänka mer långsiktigt för att få någon verkstad och vi måste arbeta närmare de 
ideella krafterna i samhället och näringslivet för att bygga långsiktiga relationer för att skapa 
tillväxt. Rätt investering i rätt tid, under lång tid som även passar in på de behov som föreningar 
har som vill satsa på sin verksamhet för att få den att växa. Om Sala ska nå sin vision 2024 med 25 
000 invånare krävs det att kultur och fritid får sin del av utvecklingen. Här finns det precis som 
inom kulturverksamheten också massor av möjligheter att skapa aktiviteter och interaktioner med 
det lokala näringslivet och även större sponsorer i framtiden. Genom att samverka kommun
föreningsliv-näringsliv utvecklas kommunen och tillväxten ökar samt att vi tillsammans bygger upp 
fler starka varumärken i Sala kommun som både näringsliv och föreningsliv kan dra nytta av i sin 

marknadsföring. Det stärker även kommunens varumärke när vi ska konkurrera med andra 
kommuner om invånare. 

Vi yrkar därför: 
Att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig idrotts- och fritidslivsberedning, som under 2013 
arbetar med att ta fram en "Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala", 
d v s en långsiktig plan på 12 år (3 mandatperioder), som påvisar det behov som föreningslivet i 
sala har inom idrott och fritidsliv i nära samarbete med föreningslivet, näringslivet och 
förvaltningen. 

Att den kommunala planen för idrott och fritidsliv innehåller: 
- En nulägesanalys, strategiskt långsiktig plan för 12 år framåt, för att även kunna ge förslag till det 
totala investeringsbehovet inom idrotts- och fritidslivet. 
-Kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med näringslivet 
- En årlig handlingsplan med start fr o m 2014 som redovisar både möjliga gemensamma 
aktiviteter och investeringar per år. 

ISA(A KOMMUN · ! Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -05- O 7 



MOTION Sid 2(2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Att de kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i vision lärkan genomförs 
under året om föreningslivet så önskar, men att de långsiktiga investeringarna läggs in i den 
långsiktiga planen för att genomarbetas ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet 
för att påskynda och säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet. 

Att beredningen redovisar allt inför kommunfullmäktige senast november 2013. 

Sala den 5 maj 2013: 

Eriksson, kommunfullmäktige Salas Bästa 

x 
Victoria Pahlen, kommunfullmäktige Salas Bästa 

und, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Bro-~ Erik Andersson, kommunfullmäktige Salas Bästa 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

Dnr 2013/251 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären före
slår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska genom
syra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision om bety
delsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet med den 
lokala innovationsstrategin. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/226/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/226/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/226/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfuil
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n d e 

~ 
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2013-09-24 ~ SALA Bilaga KS 2013/226/1 
KOMMUN 

DIARIENR: 2013/251 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2013 -09- t5 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska 
genomsyra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision 
om betydelsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet 
med den lokala innovationsstrategin. 

Motionären skriver att Sala kommun är i ständig stegvis förändring där omvärlden i 
kombination med den interna personalen påverkar de resultat och mål som 
konununen har. Detta gör saintliga n1edarbetare direkt involverade för att uppnå 
mål och skapa ett gott resultat Alla medarbetare måste ständigt förbättra 
arbetsprocessen och vara konstruktiv för att uppnå mål och goda resultat För att få 
medarbetarna mer innovativa bör det finnas en strategi för hur det ska gå till i 
kombination med en vision om densamma. Innovationsstrategin syftar till att ta bort 
stängda dörrar för att öppna möjligheter till mer innovativa medarbetare. 

l en tjänsteproducerande organisation, som kommunal verksamhet, är 
medarbetarna en av de främsta framgångsfaktorerna som är avgörande för kvalitet 
och resultat. Det är nödvändigt att arbeta med kontinuerlig anpassning till nya 
förutsättningar. Arbetet kräver ständigt förnyad kompetens på alla nivåer, 
omvärlds bevakning, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett tillåtande 
arbetsklimat 

Sala kommun har ett antal antagna styrdokument som stöd att verkställa 
framgångsrik utveckling enligt lag, avtal och politiska beslut. Dessa styrdokument 
innehåller bland annat beskrivning av gemensam värdegrund och en människosyn 
som är baserad på tillit, förtroende och respekt. Exempel på styrdokument som 
innebär utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå är övergripande vision 
för kommunala nämnder och bolag, kommunfullmäktiges mål, FAS samverkansavtal, 
ledarpolicy, arbetsmiljö policy, lönepolicy och lönebildning i Sala kommun. Det är 
viktigt att hålla dessa styrdokument aktuella och fokusera på tillämpning. 

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 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting har i en rapport från 2009 dokumenterat en 
utredning om "Medarbetarskap och arbetsresultat". I den står det 

Ett skäl till att medarbetare besitter en del särskilt 
eftersträvansvärda egenskaper är att arbetsgivarpolitiken skötts 
väl inom en rad vedertaget viktiga områden. Det handlar om 
ledarskap, delaktighet, samarbete, intern och extern 
kommunikation, lönepolitik och rekrytering. Genom att satsa på 
områdena ovan kan god arbetsgivarpolitik bidra till ökad 
produktivitet, effektivitet och kvalitet. 

Budskapet i denna utredning behövs fortsätta att jobbas med för att skapa, bevara 
och utveckla förtroende och resultat. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 {2) 
2013-09-24 



Bilaga KS 2013/226/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

YTTRANDE 

Innovationsstrategi - Sala kommun 

l (l) 
2013-06-17 

YTTRANDE 

2013 -09· 2 5 

Motionen från Mathias Goldkuhl (M) föreslår en vision och en strategi för att få medarbetare inom 
Sala kommun mer innovativa. Utdrag ur skrivelsen "Motionen har tre fundamentala delar, att 
införa nytänkande i en kommunal vision, se till att öppna möjligheter för intraprenörer och att finna 
sätt att upprätthålla organisationen i enlighet med den uttalade strategin och visionen." 

Svar 
Min uppfattning är att innovationsJr-raft inte främjas av ytterligare styrdokument Vi har redan 
styrdokument som uppmanar till utvecklingsarbete (vilket innefattar nytänkande). Det är viktigt 
att hålla befintliga styrdokument aktuelia och fokusera på tillämpning. Dock kan jag se 
marknadsföringsfördelar (internt och externt) med att, i ett samlat dokument, ge ut riktlinjer för 
Sala kommuns personalpolitik 

Motivering 
l en tjänsteproducerande organisation, som kommunal verksamhet, är medarbetarna en av de 
främsta framgångsfaktorerna som är avgörande för kvalitet och resultat Det är nödvändigt att 
arbeta med kontinuerlig anpassning till nya förutsättningar. Arbetet kräver ständigt förnyad 
kompetens på alla nivåer, omvärlds bevakning, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett 
tillåtande arbetsklimat 

Sala kommun har en ett antal antagna styrdokument som stöd att verkställa framgångsrik 
utveckling enligt lag, avtal och politiska beslut Dessa styrdokument innehåller bl a beskrivning av 
gemensam värdegrund och en människosyn som är baserad på tillit, förtroende och respekt. 
Exempel på styrdokument som innebär utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå är 
övergripande vision för kommunala nämnder och bolag, KF s mål, FAS samverkansavtal, 
ledarpolicy, arbetsmiljö policy, lönepolicy och lönebildning i Sala kommun. 

SKL har, i en rapport från 2009, dokumenterat en utredning om "Medarbetarskap och 
arbetsresultat". l den uttrycks följande: 

"Ett skäl till att medarbetare besitter en del särskilt eftersträvansvärda egenskaper är att 
arbetsgivarpolitiken skötts väl inom en rad vedertaget viktiga områden. Det handlar om ledarskap, 
delaktighet, samarbete, intern och extern kommunikation, lönepolitik och rekrytering. Genom att 
satsa på områdena ovan kan god arbetsgivarpolitik bidra till ökad produktivitet, effektivitet och 
kvalitet." 

Det är min övertygelse att budskapet i denna utredning fortfarande är aktuellt och att vi behöver 
fortsätta arbeta med dessa områden för att skapa, bevara och utveckla förtroende och resultat 

Jane Allansson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

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

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Ja n e. All ansson@ sa la .se 

Direkt: 0224-55122 
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Innovationsstrategi - Sala kommun q~,~~;;.z~s 
1 

Aktbrasa 

Att vara Innovativ syftar inte enbart på banbrytande eller revolutionerande ideer, 

utan det handlar även om små och stegvisa förbättringar. Sala kommun är i en 

ständig stegvis förändring där omvärlden i kombination med den interna 

personalen påverkar de resultat och mål som kommunen har. Detta gör att 

samtliga medarbetare är direkt involverade för att uppnå mål och skapa ett gott 

resultat. Detta medför att det gäller för alla medarbetare i Sala kommun att hela 

tiden förbättra arbetsprocessen och vara konstruktiv för att uppnå mål och goda 

resultat. 

Men för att få medarbetare mer innovativa så bör det finnas en strategi för hur 

detta ska gå till i kombination med en vision om densamma. Medarbetare i den 

kommunala verksamheten ska lättare kunna komma fram med exempelvis 

förbättringar i sitt arbete. Innovationsstrategin syftar till att ta bort stängda dörrar 

för att öppna möjligheter till mer innovativa medarbetare. 

Denna motion har tre fundamentala delar, att införa nytänkande i en kommunal 

vision, se till att öppna möjligheter för intraprenörer och att finna sätt att 

upprätthålla organisationen i enlighet med den uttalade strategin och visionen. 

Det är viktigt att hela kommunens personal får stora möjligheter att spela en 

viktig roll för hur dess arbete kan leda till mervärde för medborgarna. 

Med anledning av ovanstående så yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att 

Att: Arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska kunna genomsyra den 

kommunala verksamheten. 

Att: arbeta fram en uttalad vision om betydelsen av innovativa medarbetare och 

förväntningarna av dessa i enlighet med den lokala innovationsstrategin. 



l SALA 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på motion om krav vid extra stöd 

INLEDNING 

Dnr 2013/193 

Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att förvaltningarna ska gemensamt, utifrån motionens intentioner, utreda 
förutsättningarna för att kunna ställa krav vid extra bidrag till föreningar och orga
nisationer. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/227/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/227/2, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

d~ 
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DIARlEN R: 2013/193, 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om krav vid extra stöd 

2013 -09-,2 5 

Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april 2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att förvaltningarna ska 

gemensamt, utifrån motionens intentioner, utreda förutsättningarna för att 
kunna ställa krav vid extra bidrag. 

Motionären skriver att Sala kommun idag ger ut bidrag till föreningar och 
organisationer genom olika former av bidrag genom kultur- och fritidskontoret 
Även kommunstyrelsen ger bidrag till några föreningar som inte erhåller stöd från 
kultur- och fritidskontoret Vid några tillfällen har kommunen gått in med extra stöd 
till föreningar eller organisationer som redan tidigare fått stöd av kommunen, Dessa 
gånger har kommunen inte ställt krav på motprestation. l de fall, där kommunen 
anser att de ska bidra med extra stöd, borde kommunen ställa krav på 
motprestation av dem som ska tå bidraget 

Kultur- och fritidskontoret har i uppdrag att hantera bidrag till föreningar. De har en 
nära dialog med föreningarna och har möjlighet att ställa krav på motprestation i 
föreningens verksamhet om de ska få bidrag. Det kan vara att föreningen ska ha en 
drogpolicy, sköta om någon anläggning eller att föreningen ska ställa upp i RIK
skola. (RIK-skola står för Rörelse Idrott och Kultur i skolan där målgruppen är 
elever i årskurs 1-3. Föreningarna kommer till skolan en lektionstimme per vecka 
och klass.) 

Ibland kommer det in ansökningar om extra anslag. Oftast har det hänt något med 
föreningens lokaler eller utrustning och det behövs akut pengar till reparation för 
att kunna fortsätta verksamheten. Dessa ansökningar har i vissa fall inkommit till 
kommunstyrelsen med begäran om extra anslag, 

Alla extraanslag från föreningar ska handläggas av kultur- och fritidskontoret, som 
utreder om anslaget är lämpligt och kan utgå. Om det behövs äskas extra pengar är 
det kultur- och fritidskontoret som skriver fram ärendet till kommunstyrelsen om 
extra anslag. Anser kommunstyrelsen att det ska ställas motprestation av 
föreningen för att de ska få bidraget, ska detta ingå i beslutet om extraanslaget 
Sådana motprestationer kan vara av varierande slag från fall till fall beroende på 
karaktären av bidrag, t ex aktivitets-, lokalhyrs-eller investeringsbidrag. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
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Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

I efterhand följer kultur- och fritidskontoret upp vad beviljat bidrag har använts till 
och om motprestationen har uppfyllts. I de fall kommunstyrelsen har fattat beslut 
återrapportering av beviljade bidrag och deras användning göras till det. Det står 
givetvis kommunstyrelsen fritt att ställa villkor i sådana extra fall som anges ovan. 
Kommunstyrelsen/Kultur- och fritidsutskottet har ansvar för den samlade bilden av 
olika föreningars verksamhet och kommunala bidrag inom kultur- och 
fritidssektorn. 

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

att anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2013-09-24 



Bilaga KS 2013/227/2 

Motion om krav vid extra stöd 

Idag ger sala Kommun ut bidrag till föreningar och organisationer genom olika former 

av bidrag. Exempelvis så ger Kultur- och fritidskontoret ut följande bidrag: 

skötselbidrag, lokalbidrag, samlingslokalbidrag, investeringsbidrag, utbildningsbidrag, 

arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, kulturbidrag och 

verksamhetsbidrag. övrigt så ger kommunen via kommunstyrelseförvaltningen stöd 

till några föreningar som inte erhåller stöd från kultur och fritidskontoret Vid olika 

tillfällen har Sala Kommun gåti in med extra stöd till föreningarna eller organisationer 

som redan har fått stöd av kommunen. Vid dessa tillfällen har kommunen inte ställt 

krav på motprestationer. Exempelvis har Folketshus och Salaortens Ryttarförening 

flera gånger fått extra stöd under de senaste mandatperioderna. l sådana ärenden 

där kommunen anser att den skall bidra med extra stöd borde kommunen ställa 

formella krav på motprestationer av de som skall erhålla extra stöd. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att Kommunfullmäktige 

beslutar att: 

Att uppdra till förvaltningarna att gemensamt utifrån motionens intention utreda 

förutsättningarna för att kunna ställa krav vid extra bidrag. 



IisALA 
~KOMMUN 

§ 254 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på motion om en väg in princip för ansökningar 

INLEDNING 

D nr 2013/193 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 27 maj 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår utifrån principen en väg in, att kommunen 
bör ta fram tydliga regler för vem som bereder ärenden hemställda till kommunen 
från föreningslivet och civilsamhället 

Beredning 
Bilaga KS 2013/228/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/228/2, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en lathund för att informe
rar om tili vilken instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och beslutar i 
inkommande ärenden inom ansvarsområde kultur och fritid, samt 

att därmed anse rnotionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta ti:am en lathund för att informe
rar om till vilken instans manlämnar in ansökan till, vem som bereder och beslutar i 
inkommande ärenden inom ansvarsområde kultur och fritid, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kornmunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

29 (38) 



fi SALA Bilaga KS 2013/228/1 rr.;i KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om en väg in princip för ansökningar 

l (l) 
2013-09-24 

DIARIENR: 2013/249 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inom den 27 maj 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår utifrån principen en väg in, att kommunen 
bör ta fram tydliga regler för vem som bereder ärenden hemställda till kommunen 
från föreningslivet och civilsamhället 

Motionärerna skriver att kommunen i regler ger ut bidrag via kultur- och 
fritidskontoret till föreningslivet l samband med att den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen förändrades under 2012 så har det varit oklart vilka 
som ska hantera bidragsärenden. Idag saknas det en tydlig struktur över hur 
ärenden, med föreningar som avsändare, ska hanteras. Som det ser ut idag kan en 
ansökan från en förening behandlas politiskt flera gånger. Det borde finnas en 
tydligare struktur med utgångspunkt i principen en väg in, att det borde vara en väg 
in för föreningar att hemställa ett ärende till kommunen. 

Idag finns tydliga delegationsbestämmelser för beredning och beslut av bidrag och 
stipendier inom kultur- och fritidsområdet. Däremot kan det finnas behov av ta fram 
en lathund för föreningslivet och civilsamhället för att informera om till vilken 
instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och besluta i inkommande 
ärenden. 

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

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en lathund för att informera 
om till vilken instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och besluta i 
inkommande ärenden inom ansvarsområde kultur- och fritid. 

att därmed anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

p e r -o lov .ra p p@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Bilaga KS 2013/228/2 Ink. 2 7 

Motion om en väg in princip för ansökningar 

Sala Kommun ger i regel ut bidrag till föreningar via Kultur- och Fritids kontoret, som 
delar ut flera olika bidrag till föreningslivet Exempelvis så ger Kultur- och 
fritidskontoret ut följande bidrag: skötselbidrag, lokalbidrag, investeringsbidrag, 
utbildningsbidrag, arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, 
kulturbidrag och verksamhetsbidrag. Det är bra att Sala Kommun i den mån som den 
kan stödjer det lokala föreningslivet 

l samband med att den politiska- och förvaltningsorganisationerna förändrades under 
2012 så har det uppstått en oklarhet över vilka som skall hantera bidragsärenden. 
Idag saknas det en tydlig struktur över hur ärenden som har föreningar som 
avsändare skall hanteras. Som strukturen är idag kan det resultera i att en ansökan 
från en förening kan behandlas av politiskaorgan flera gånger. Vidare har det hänt att 
föreningar har hemställt ett ärende direkt till kommunstyrelsen ledningsutskott Vilket 
gör det oklart över hur ärenden ska behandlas. 

Det borde finnas en tydligare struktur med utgångspunkt i principen om en väg in. 
Vilket aves att det borde vara en väg in för föreningar att hemställa ett ärende till 
kommunen. Sala Kommun ska stödja det lokala föreningslivet men det måste finnas 
en tydligare struktur för hur ärendena bereds inom kommunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att: 
Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utifrån motionens intention med 
principen om en väg in, ta fram tydligare regler för vem som bereder ärenden 
hemställda till kommunen från föreningslivet och civilsamhället 

Andds W;iborn(M) , r 

;!;?:) rz!;; ~ve/~ 
Michael PB Johansson(M) 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 255 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/234 

Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion 

INLEDNING 
Medborgarförslag undertecknat av 77 personer har inkommit 16 maj 2013. För
slagsställarna är bestörta över att Sala kommun har sagt upp hyresavtalen för vård
och omsorgsboendet Kaplanen och att det nedre våningsplanet som är lättillgängligt 
för personer med rullstol och rullatorer inte längre ska kunna vara den mötes- och 
aktivitetsplats som det idag är för kommuninvånarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/229/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/229/2, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

30 (38) 



1 (1) 
2013-09-24 

DIARlEN R: 2013/234 ~ SALA Bilaga KS 2013/229/1 
KOMMUN 

' . SALA KOMMUN. 
Kommunstvrelsens förvattmng 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2013 -09· 2 5 

Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion 

Rubricerat medborgarförslag, som inkom 16 maj 2013, är undertecknat av 77 
personer. Förslagsställarna är bestörta över att Sala kommun har sagt upp 
hyresavtalet för vård- och omsorgsboendet Kaplanen. 

Förslagsställarna skriver att det är tråkigt att nedre våningsplanet, som är 
lättillgängligt för personer med rullstol och rullatorer, inte längre ska kunna vara 
den mötes- och aktivitetsplats som det idag är för kommuninvånarna. Här pågår 
bland annat rehabilitering i form av dagverksamhet riktad till personer med 
rörelsesvårigheter. Utan träning och social samvaro kommer isolering och 
försämring att ske för dessa personer. Våningsplanet är i övrigt fyllt av aktiviteter 
och har en restaurang. Alla pensionärer kan här delta i aktiviteter så som bridge, 
biljard, väveri och träslöjd. Förslagsställarna undrar var dessa verksamheter ska 
bedrivas i framtiden. 

Diskussioner och planering pågår för närvarande med salabostäder för att hitta en 
positiv lösning i Kaplanen av lokalbehovet för den öppna verksamhet för äldre som 
idag bedrivs dagtid i Kaplanen. Häri ingår också möjligheten att inrymma lokaler för 
Föreningen Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala, inklusive cafeverksamhet. 

Nedre botten i Kaplanen är en utmärkt yta för dessa ändamål. Ambitionen med 
Kaplanen är att möjliggöra ett trygghetsboende för äldre anpassat med smarta 
hjälpmedel och service, social samvaro och stimulerande aktiviteter. Ett besked om 
allt detta kan förhoppningsvis lämnas före årsskiftet. 

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

att anser medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (s) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Bilaga KS 2013/229/2 SALA KOMMUN. 
Kommunstvrelsr.ns förvaltmng 

Ink. 2013 -05- 1 6 

Till 
Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Ang Kaplanens framtid och funktion 

Vi har med stigande forvåning och bestörtning tagit del av Sala kommuns beslut 
att låta Kaplanens serviceboende bli ett "vanligt" hyreshus i salabostäders 
husbestånd, låt vara att det kanske kommer att finnas ett 55+ krav när nya 
hyresgäster söker bostad, men P-platser finns inte heller i den omfattning som 
tydligen numera krävs for "vanligt boende"! ! 
Vad värre är att hela nedre våningsplanet som är lättillgängligt med rullstol och 

rullator nu inte längre ska kunna användas med nuvarande funktioner vilket 
innebär mötes- och aktivitetsplats :for alla Salas kommuninnevånare oavsett 
ålder och handikapp. 
Där pågår bland annat rehabilitering i form av dagverksamhet, riktad till 

personer med rörelsesvårigheter efter stroke, benbrott och andra handikappande 
sjukdomar i nervsystemet. Utan denna träning och sociala samvaro kommer 
isolering och försämring att ske med förödande konsekvenser för individen och 
krav på ökande vårdinsatser for kommunen, for alla ska väl ha rätt till ett värdigt 
liv även om det inte blir likvärdigt. Redan nu har kommunen fått överta ansvaret 
för hemsjukvården som tidigare bedrevs av landstinget. 
Alla aktiva pensionärer, med och utan rullator, kan delta i kursverksamheter, 

bridgespel, biljard, väveri, träslöjd, mm, samt får möjlighet att träffa andra och 
stimuleras socialt. Våningsplanet är fyllt av verksamheter och har dessutom en 
restaurang. Det centrala läget gör det lätt att nå, inte minst for alla äldre som bor 
i eller lätt kan ta sig till centrala Sala 
Var är det tänkt att dessa viktiga verksamheter ska bedrivas i framtiden? 

Om hyran verkligen sätts så hög som det nämndes i informationsmötena med 
PRO och SPF är det verkligen en skandal om salabostäders kontor ska kostas på 
en sådan central, dyr och handikappsanpassad lokal! 



Till 
Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Ang Kaplanens framtid och funktion 

Vi har med stigande fOrvåning och bestörtning tagit del av Sala kommuns beslut 
att låta Kaplanens serviceboende bli ett "vanligt" hyreshus i salabostäders 
husbestånd, låt vara att det kanske kommer att finnas ett 55+ krav när nya 
hyresgäster söker bostad, men P-platser finns inte heller i den omfattning som 
tydligen numera krävs fOr "vanligt boende"!! 
Vad värre är att hela nedre våningsplanet som är lättillgängligt med rullstol och 

rullator nu inte längre ska kunna användas med nuvarande funktioner vilket 
innebär mötes- och aktivitetsplats for alla Salas kommuninnevånare oavsett 
ålder och handikapp . 
. · Där pågår bland annat rehabilitering i form av dagverksamhet, riktad till 
personer med rörelsesvårigheter efter stroke, benbrott och andra handikappande 
sjukdomar i nervsystemet. Utan denna träning och sociala samvaro kommer 
isolering och forsämring att ske med förödande konsekvenser för individen och 
krav på ökande vårdinsatser for kommunen, for alla ska väl ha rätt till ett värdigt 
liv även om det inte blir likvärdigt. Redan nu har kommunen :fa.tt överta ansvaret 
for hemsjukvården som tidigare bedrevs av landstinget. 
Alla aktiva pensionärer, med och utan rullator, kan delta i kursverksamheter, 

bridgespel, biljard, väveri, träslöjd, mm, samt f'ar möjlighet att träffa andra och 
stimuleras socialt. Våningsplanet är fYllt av verksamheter och har dessutom en 
restaurang. Det centrala läget gör det lätt att nå, inte minst for alla äldre som bor 
i eller lätt kan ta sig till centrala Sala 
Var är det tänkt att dessa viktiga verksamheter ska bedrivas i framtiden? 
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§ 256 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/182 

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens 
lokaler 

INLEDNING 
Lars Öberg inkom den 18 april med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren 
befarar att när äldreboendet Kaplanen avvecklas så kommer den cirkelverksamhet 
som bedrivs där idag att påverkas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/230/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/230/2, yttrande från vård-och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2013/230/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

31 (38) 



1 (1) 
2013-09-24 ~ SALA Bilaga KS 2013/230/1 

KOMMUN 
DIARIENR: 2013/182 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens 
lokaler 

Lars Öberg inkom den 18 april 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren befarar, att när äldreboendet Kaplanen avvecklas så kommer den 
cirkelverksamhet som bedrivs där idag att påverkas. 

Cirkelverksamhet på Kaplanens bottenvåning bedrivs i nära samarbete med matsal, 
reception och övrig verksamhet Förslagsställaren är angelägen om att 
cirkelverksamheten även fortsättningsvis får bedrivas där under likvärdiga 
förutsättningar, men ser risken att efter äldreboendet avvecklats så kommer det inte 
finnas möjlighet att fortsätta cirkelverksamheten på ekonomiskt likvärda villkor. 

l vård- och omsorgsboendet på Kaplanen finns detytor på nedre plan som är öppna 
för allmänheten dagtid. Dessa används av personer som inte tillhör verksamheten, 
för aktiviteter såsom snickeri, bridge och biljard. Målgruppen är äldre. l dessa 
aktiviteter är inte vård- och omsorgsförvaltningen aktiva och har vid uppsägningen 
av Kaplanen inte för avsikt att hyra någon lokal för dessa. 

Sala kommun har hyrt ca 1200 kvm lokalyta på bottenvåningen på Kaplanen för 
vård- och omsorgsförvaltningens räkning sedan 1984. Hyran är idag på 2 454 766 
kronor. Avtalet har sagts upp, enligt förvaltningens önskemål, för avflyttning till 
2014-09-30. 

Diskussioner och planering pågår för närvarande med salabostäder för att hitta en 
positiv lösning av lokalbehovet för den öppna verksamhet för äldre som idag 
bedrivs dagtid i Kaplanen. Häri ingår också möjligheten att inrymma lokaler för 
Föreningen Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala. 

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

att medborgarförslaget anses besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -ol o v .ra p p@ sala .se 
Direkt: 0224-511 00 



Bilaga KS 2013/230/2 

11'1.'1 SALA 
~KOMMUN 

1{1) 
2013-03-QS 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVAL TNINGEN 
Helena Duske 

2013 -03· 1 9 

Yttrande gällande motion angående träffpunkt Kaplanen 

Antalet äldre i Sala kommun inom åldersgruppen 65-79 år ökar mycket till antalet 
de närmaste åren. Inom Vård och omsorgsförvaltningen finns det idag 
biståndsbedömd dagverksamhet främst för personer med en demenssjukdom och 
dels dagverksamhet som är öppen för den som vill 

I nuvarande Vård och omsorgs boendet Kaplanen finns det idag öppna ytor på nedre 
plan som är öppna för allmänheten dagtid. Dessa används idag av personer som inte 
tillhör verksamheten, for aktiviteter såsom snickeri, bridge och biljard. Målgruppen 
är äldre. I dessa aktiviteter är inte Värd och omsorgsförvaltningen aktiva och har vid 
uppsägningen av Kaplanen inte för avsikt att hyra någon lokal för dessa. 

Vård och omsorgsförvaltningen har inte något förslag på hur en finansiering av 
hyreskostnaden för nedre plan på Kaplanen ska kunna ske och har heller inte för 
avsikt att hyra någon del efter att Vård och omsorgsboendet på Kaplanen upphör. 
Värd och omsorgsförvalmingen ser det som mycket viktigt att det finns 
samlingspunkter för äldre i Sala kommun. 

Helena Duske 

Verksamhetschef 

Vdrd och omsorgsforvaltningen 

salakommun 

SALAKOMMUN 
Vllrd- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besölmtdress; Fredsgatan 13 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaftn!ngen@sala.se 
www.sala.se 

Helena Duske 
VerkSamhetschef 

Helena.Duske@sala.se 
Direkt; 0224-554 25 



1 (1) 
2013-02-25 

SALAKOMMU 
Kommunstvrelsen• förvaltning 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Åsa Eriksson 

Ink. 2013 -02- 2 5 

Yttrande över bottenvåningen på Kaplanen 

Sala kommun har förhyrt ca 1200 kvm lokalyta pil bottenvåningen i Kaplanen fcir 
Värd och Omsorgsförvaltningens räkning sedan 1984. Hyran är i dag 2 454 766 kr. 
Avtalet har nu sagts upp, enl förvaltningens önskemill, för avflyttning till den 2014-
09-30. 

Lokalförvaltarnas roll är att hyra in lokaler samt omfcirhandla kontrakt enl 
verksamheternas önskemål. I detta fall är verksamhetens önskemill att avtalet ska 
sägas upp, ingen annan kommunal verksamhet har visat intresse av att överta 
h:yTesavtalet. 

Sala den 2013-02-25 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhussatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-185 55 
teknlska@sala.se 
www.sala.se 

Asa Eriksson 
Enhetschef 

asa.erlksson@sala.se 



Bilaga KS 2013/230/3 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -o;- 1 8 

! 

Medborgarförslag bilagt mejl per 130417 

Ovisshet rörande cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler 

Cirkelverksamheten som disponerar lokaler i Kaplanen engagerar hundratalet aktiva och många fler 
runt omkring. Den tillför väsentliga komponenter i den livskvalitet som vi alla värnar om. 
I samband med att äldreboendet på Kaplanen avvecklas kommer fastighetsägaren. den kommunägda 
allmännyttan salabostäder AB, att göra omdispositioner som även påverkar bottenvåningens lokaler, 
där cirkelverksamheten sedan många år bedrivits i symbios med matsal, reception och övrig 
verksamhet Vi befarar att det efter äldreboendets avveckling knappast finns möjligheter att fortsätta 
med cirkelverksamheten på Kaplanen på ekonomiskt likvärda villkor. 
Inte desto mindre är vi ytterst angelägna om att Sala stad ser till att cirkelverksamheten som den idag 
bedrivs på Kaplanen får fortsatta likvärda förutsättningar. Det tusentalet pensionärer som stödjer detta 
är övertygade om att vår lilla stad kommer att respektera vår önskan om fortsatta aktiviteter och 
befrämjad livskvalitet Har vi inte råd med det? 

För egen del godkänner jag att Sala stad lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt 
Personuppgiftslagen (1988:204) liksom att mitt ärende publiceras på stadens hemsida. 

Sala 2013-04-08 

Lars Öberg 
Dammgatan 3e 
733 38 SALA 
0224-290 30 0763-14 88 79 
lars.oberg@sverige.nu 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 257 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på medborgarförslag om skyltvård 

INLEDNING 

Dnr 2013/252 

Sten Westerlund inkom den 27 maj 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att Sala kommun ska underhålla skyltar och tavlor på ett 
bättre sätt, eftersom smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/231/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/231/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/231/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

32{38) 
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iii SALA BiL aga KS 2013/231/1 ~KOMMUN 
2013-09-24 

D!ARIENR: 2013/252 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens förvaltlllng 

Ink. 20f3 -09- _2'5 

Svar på medborgarförslag om skyltvård 

Sten Westerlund inkom den 27 maj 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska underhålla skyltar och tavlor på ett 
bättre sätt, eftersom smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck jag håller fullt ut med 
Sten Westerlund om detta. 

Tekniska kontoret, gatajpark utför regelbunden tillsyn av Sala kommuns skyltar. 
Vid behov rengörs skyltar och om de är skadade eller slitna så byts de ut. Det byts ut 
ca 150 skyltar årligen och påkörda skyltar sätts tillbaka. 

Under en längre tid har skyltunderhållet varit eftersatt på grund av personalbrist, 
men nyligen har arbetet kunnat tas upp igen. Listorna på eftersatt underhåll har 
börjat bockas av. 

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

att anse medborgaförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

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 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o l o v .ra p p@ sa la. se 
Direkt: 0224-74 7100 



~ ~~h~Bilaga KS 2013/231/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

l (l) 
2013-06-14 

YTTRANDE 

Evelina Söderman Kommunstyrelsen lllk. 2013 -09· 2 5 
l laga 

YTIRANDE 

Medborgarförslag om skyltvård 
Gata/Park utför regelbunden tillsyn av Sala kommuns skyltar. Vid behov rengörs 
skyltar och är de skadade eller slitna så byts de ut. Vi byter ca 150 skyltar årligen, 
samt tvättar och sätter tillbaka påkörda skyltar. Under en längre period har nu 
skyltunderhållet varit eftersatt p.g.a personalbrist och långtidssjukskrivning. 

Vi har nyligen kunnat ta upp skyltunderhållet igen, och har nu börjat beta av de 
listorna på eftersatt underhåll som vi har. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
enhetschef gata/park 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

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

Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

evelina.soderman@sala.se 

Direkt: 0224-74 75 01 



Bilaga KS 2013/231/3 

SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEOBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN . 
Kommnnstvmi,Bn" fölvaltnl11g 

•ink 2013 

Medborgarförslag 

Datum: 2013-05-25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Namn: Sten Westerlund 

G at u a d re ss : -~y?_~~!~~~!~-~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Post n u m me r, ort: _?..?_~--~~-?..~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 107 47 

·----------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------

l Förslagets rubrik: SkyJtvård 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Sten tycker att kommunen ska underhålla skyltar och tavlor på ett bättre sätt. Smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck 
och är lite av Salas ansikte utåt. 

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

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

~ 1 (~'ri .. ·····. 
Underskrift• ______ :~---:9-~&2c:eJ _ _L ____ ~~----"'---'-U:~f~Ot:::= _____________________ _ 

~ { ~,tl--a 1/\, l-. '~Ä s~l ( lJ~ ~ {( {1 ~r,~ 
StLrlvCJ~ie~~ ~ Wr:x(LL t 

Besbksadress: Stora Torget l ' Virve Svedlund 
Växel: 0224-550 00 Kommunfullmäktiges sekreterare 
Fax: 0224-188 50 virve.svedlund@sala.se 
kommun.info@sala.se Direkt: 0224-55103 
www.sala.se 



l SALA 
KOMMUN 

§ 258 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/155 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/232/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

33 (38) 



Bilaga KS 2013/232/1 l (2) 
2013-09-16 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
)il! Roos 

Ink. 2013 -09· 2 5 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §. skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Jill Roos 

kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Oiarie- Ämne 

nummer 

Finns inga motioner att redovisa. 

2 (2) 

2013-09-16 



1 (4) 
2013-09-16 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roas 
Ink. 2013 -09- l 5 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den 16 september 2013 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2012/66 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i 
Sala kommun 

Parti: (C), (M), (FP), (KO) 
Inkom: 2012-03-20 
Remiss: vård- och omsorgsförvaltningen 
Remissvar: vård- och omsorgsförvaltningen 2013-09-11 
Beslut: LU 2013-10-01 

2012/329 Motion om införande av juljobb 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-10-29 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsförvaltningen 2013-09-10 
Beslut: LU 2013-10-01 



""SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/330 Motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-10-29 
Remiss: samhällsplaneraren 
Remissvar: samhällsplaneraren 2012-11-09 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/112 Motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

Parti: (M), (C), (FP), (KD) 
Inkom: 2013-02-26 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning, Anders Johansson 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/129 Motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

Parti: (SD) 
Inkom: 2013-03-12 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/134 Motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-03-15 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/152 Motion om att bekämpa ungdomsbrottsligheten 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-03-27 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/166 Motion om digitaliserad postlista 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-04-10 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2 (4) 
2013-09-16 



PmSALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens föNaltning 

2013/193 Motion om krav vid extra stöd 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: (Per-Olov Rapp) 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/201 Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser 
och nämnder under nästa mandatperiod 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: Sala kommuns politiska partier 
Remissvar: (KD) 2013-05-20, (SD) 2013-05-27, (V) 2013-06-11, (5) 2013-08-21, 
(C) 2013-08-29 
Beslut: 

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-05-02 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 2013-06-12 
Beslut: 

2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering 

Parti: (V) 
Inkom: 2013-05-02 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 2013-06-12 
Beslut: 

2013/217 Motion om kommunal plan för idrott och fritidsliv 

Parti: (SB) 
Inkom: 2013-05-07 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/249 Motion om en väg in princip för ansökningar 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: -
Beslut: LU 2013-10-01 

3 (4) 

2013-09-16 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: personalkontoret 
Remissvar: personalkontoret 2013-06-17 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/277 Motion om strategi för ett växande Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-06-18 
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling 
Remissvar: Företagarcentrum 2013-08-20 
Beslut: 

2013/324 Motion om hjälpmedlet trappklättrare 

Parti: (SBÄ) 
Inkom: 2013-08-26 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, samhällbyggnadskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/328 Motion om Wi-fi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-08-27 
Remiss: it-enheten 
Remissvar: 
Beslut: 

4 (4) 
2013-09-16 
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~KOMMUN 

§ 259 

Justerandes sign 

' tJt 
/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

D nr 2013/156 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om 
beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram 
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges 
arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/233/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

34 (38) 



J'tl'll SALA Bilaga KS 2013/233/1 
1 (2) 

2013-09-16 
~KOMMUN 

SAlAKOMMU 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

Ink, 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att full
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes, Om beredning inte 
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget från vidare handläggning, 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, 

jill Roos 
kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år 

Diarie- Ämne 
nummer 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 

2 (2) 

2013-09-16 
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2012-09-16 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
j il! Ro os 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

FÖR KÄNNEDOM 

Ink. ., ,_ 
'- "'/ 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 16 september 2013 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2013/182 Cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler 
Förslagsställare: Lars Öberg 
Inkom: 2013-04-18 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: W 2013-10-01 

2013/234 Kaplanens framtid och funktion 
Förslagsställare: medborgarförslaget är underskrivet av 77 personer 
Inkom: 2013-05-16 
Remiss: (Per-Olov Rapp) 
Remissvar: 
Beslut: W 2013-10-01 

2013/252 skyltvård 
Förslagsställare: Sten Westerlund 
Inkom: 2013-05-16 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: W 2013-10-01 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/263 Nya toaletter och skötrum i lekparken 
Förslagsställare: Pi a Samuelsson 
Inkom: 2013-06-05 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/312 Träningsstation i stadsparken 
Förslagsställare: Nielas Larsson 
Inkom: 2013-08-14 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/323 Skyltning till sjukhuset i Sala 
Förslagsställare: Kent Roxhed 
Inkom: 2013-08-22 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/331 Tornuret i takryttaren på Rådhuset 
Förslagsställare: Lars M Johnson 
Inkom: 2013-08-27 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/342 Borttagande av höga kanter vid Vallaskolan 
Förslagsställare: Bosse Pettersson 
Inkom: 2013-09-11 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2 (2) 

2013-09-16 
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KOMMUN 

§ 260 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/149 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av verkstållandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/234/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
iill godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

;ill godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

<Tic 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sofia Nilsson 

1 (5) 
2013-09-18 

D!ARIENR: 2013/149 

REOOVISNING 

Kommunfullmäktige Ink. 2013 -09-25 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 
Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10,2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet av bifailna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige erhåller en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts. 
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i tabell på följande 
sidor. 

Försiag till besiut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-188 50 
kom m un.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Administrativa enheten 
sofia .ni Is son @sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA Ej VERKSTÄLLDA MOTIONER 

" Dn r 5i Ärende Beslut status 

Verkställd. 
Motion (S) om KF Det har under sommaren varit 

2009/48 sommarutställning i 
§ 77/2009 två offentliga konstverk i Sala 

stadsparken 
stadspark 

Motion (C) om 
skolformsöver-

2011/36 gripande KF§ Arbete pågår. 

kunskapsprofiler i Sala 107/2011 

kommun 

Motion M om Arbete pågår. 

2011/132 ekofestival i KF Ekofestivalen kommer att 

stadsparken § 91/2011 arrangeras under sommaren 
2014. 

Motion (C) om 

2010/228 
sammanställning av KF§ . 

Arbete pågår. politiska beslut på lätt 28/2012 
svenska- PoLätt 

Motion (C) om att 
digitalisera och 
därmed effektivisera Arbete pågår. 

2011/82 dokumenthanteringen KF§ 
Införande av nytt dokument- och 

för den politiska 54/2013 
ärendehanteringssystem pågår. 

organisationen i Sala 
kommun 

Motion (C) och (M) om 
att låta medborgarna 

KF§ Arbete pågår. 2011/235 ställa frågor till 
kommunfullmäktige 56/2013 Utredning och dialog pågår. 

via chatt 

Motion (M) om större -
2011/271 

valmöjlighet för KF§ Arbete pågår. 
matgästerna inom 30/2012 Infört i hälften av äldreboendena. 
äldreomsorg 

Motion (C), ta fram en 
KF§ 

Arbete pågår. 
2011/273 webbstrategi för Sala Ingår som en del i framtagandet 

kommun 57/2013 . av en övergripande IT -strategi. . 

2 (S] 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion (C) om att ta 
2011/289 fram en kommunal 

bredbandsstrategi 

Motion (C) och (M) om 

2011/295 
riktlinjer för hudvårds-
samt städartiklar i 
förskola och skola 

Motion (M) om 
sockerpolicy för elever 

2011/301 inom förskolan och 
grundskolan i Sala 
kommun 

Motion (C) Sala 
kommun uppmanas 
underteckna 
deklarationen för 

2012/57 
jämställdhet mellan 
kvinnor och män 
(CEMRs jämställdhets-
deklaration) 

Motion (M) om 

2012/106 
servering av 
alkoholhaltig dryck på 
äldreboenden 

Motion (S) om 
införande av 

2012/123 studerande-
medarbetare inom 
kommunen 

2012/147 
Motion (M) om 
försköningsreglemente 

Motion (M) om 

2012/152 
byggnation om 
bryggor vid Måns 
Olsområdet 

2012/157 
Motion(C) - Sätt upp 
cykelpumpar! 

KF§ 
25/2013 

KF§ 
130/2012 

KF§ 
63/2012 

KF§ 
59/2013 

KF§ 
53/2013 

KF§ 
133/2012 

KF§ 
134/2012 

KF§ 
135/2012 

KF§ 
9/2013 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 
jämställdhetsdeklarationen är 
undertecknad. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

3 (S) 
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Motion (C) om att 
förbättra 

2012/188 
förutsättningarna för 
utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

Motion (C), gör Ö s by 

2012/191 
Naturbruksgymnasium 
till ett grönt 
kunskapscentrum 

Motion 
2012/212 (M)Avgiftsbefrielse för 

bygglov av solceller 

Motion (M)om 

2012/331 
kommunalt stöd till 
Ung Företagsamhet i 
Västmanland 

2013/70 
Motion (MP) om 
stadsodling i Sala 

Motion (M) om praktik 
för de 

2013/50 högskoleförberedande 
programmen på Salas 
gymnasieskolor 

KF§ 
24/2013 

KF§ 
22/2013 

KF§ 
10/2013 

KF§ 
26/2013 

KF§ 
62/2013 

KF§ 
99/2013 

Arbete pågår. 
Samordning sker idag. l samband 
med nybyggnation läggs tomrör 
ner. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 
lngår i Plan för Sala stad. 

Arbete pågår. 
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REDOVlSNlNG AV BIFALLNA Ej VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG 

Dur Aren de Beslut status 

Medborgarförslag om Arbete pågår. 

2011/186 
ordningsställande av KF§ Beräknas vara klar i september 
motionsspår i Bråsta 22/2012 2013. 
backe 

Medborgarförslag om 
Arbete pågår. pendlarparkering vid KF§ 2012/145 

järnvägsstationen i 125/2012 
Utredning pågår som beräknas 

Ransta 
vara klar före årsskiftet. 

Medborgarförslag om Arbete pågår. 

2013/94 cykelväg till KF§ Dialog förs med Trafikverket j 
Ryttargården, SO RF 47/2013 Medel finns hos Sa!a kommim för j 

2014 för att finansiera 50% 

s (5) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Övrig fråga- sponsring från Sala kommun till Sala Silverstaden 
IBK 

INLEDNING 
Michael PB Johansson (M) ställer frågan om Sala kommun sponsrar Sala Silversta
den !B K. 

Ordföranden svarar att ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sam
manträde den 11 oktober. 

Utdragsbestyrkande 
_;, 

(JfG 
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