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KOMMUNSTYRELSEN 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Kommunstyrelsen 

Gustav Adolfsalen 

Måndagen den 2 december 2013, kl13.30 

1 Utseende av justerare 

2 Information från salabostäder AB om handel med så kallade "swappar" 

Kl13.30-14.30 Föredragning av Bernard Niglis, VD salabostäder AB samt 
representant från Entropi AB. Representanter från kommunrevisionen 
deltar vid informationen. 

3 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi (LU § 300) 

Föredragning av )enny Nolhage,) uneAnn Wincent och Agneta von Schoting 
Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. 

4 Lokal kulturplan för Sala kommun; förlängd tid för färdigställande av planen 
(KFU § 87) 

5 Utredning om eventuellt kulturhus i kvarteret Täljstenen (LU § 303) 

jfr Bilaga KS 2013/10/7-9 

Föredragning av Roger Nilsson. Asa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

6 Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2014 

Bilaga KS 2013/270/1-2 

Föredragning av Kent Karlsson. 

7 Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt 
förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda OPF-KL (LU § 292) 

jfr Bilaga KS 2013/261/1-2 

Föredragning av Lars-Göran Carlsson. 

8 Kostenhetens nya organisation "Från kostenhet till måltidsenhet" (LU § 297) 

jfr Bilaga KS 2013/263/1-3 
Bilaga KS 2013/263/4 

Föredragning av Christine )irving. 

9 Redovisning av resultat av undersökningar av förorenat område vid Gamla 
Hyttan samt ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag för fortsatt översiktlig 
undersökning av området (LU § 294) 

jfr Bilaga KS 2013/262/1-3 

Föredragning av )enny Sivars. 



l . SALA 
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Kommunstyrelsen 

10 Remiss från Miljödepartementet avseende Naturvårdsverkets och Boverkets 
redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall 
och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437 /N m); yttrande 
(SBU § 92) 

Bilaga KS 2013/281/1-2 

Föredragning av Magnus Gunnarsson. 

11 Åtgärdsbehov i det korta och långa perspektivet för säkerställande mot över
svämning och dammgenombrott i Sala gruvas vattensystem 

Bilaga KS 2013/280/1 

Föredragning av Svante Karlsson. 

12 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen (LU § 308) 

Jfr Bilaga KS 2013/9/6 

Föredragning av Virve Svedlund. 

13 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Avesta kommun; yttrande (LU § 306) 

Jfr Bilaga KS 2013/145/3-4 

14 Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor (LU § 307) 

Jfr Bilaga KS 2013/271/1-2 

15 Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddningstjänsten (LU § 309) 

Jfr Bilaga KS 2013/272/1 
Reviderad Bilaga KS 2013/272/2 

Föredragning av Jenny Nolhage. 

16 Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
rörande näringslivsfrågor (LU § 310) 

Jfr Bilaga KS 2013/273/1-2 

Föredragning av Jenny Nolhage. 

17 Ansökan från salaortens ryttarförening (SORF) om utökat ekonomiskt bistånd 
från Sala kommun (LU § 293) 

Jfr Bilaga KS 2013/265/1-2 

18 Reviderad attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga KS 2013/202/3-4 

19 Yttrande över skrivelse om osäkra cykelvägar i Sala (LU § 312) 

Jfr Bilaga KS 2013/274/1-2 

20 Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala (LU § 313) 

Jfr Bilaga KS 2013/275/1-3 
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Kommunstyrelsen 

21 Svar på medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset (LU § 314) 

Jfr Bilaga KS 2013/276/1-3 

22 Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid Vallaskolan 
(LU § 315) 

Jfr Bilaga KS 2013/277/1-3 

23 Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen (LU § 316) 

Jfr Bilaga KS 2013/278/1-3 

24 Ärenden avgjorda med stöd av delegation 



§ 300 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning oktober 2013 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/8, uppföljning 

Dnr 2013/85 

Lennart Björk föredrar ärendet. Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att skicka ut redo
visade frågeställningar till respektive förvaltningar för besvarande till kommunsty
relsens sammanträde den 2 december, samt 
att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsens för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

~uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att skicka ut redo
visade frågeställningar till respektive förvaltningar för besvarande till kommunsty
relsens sammanträde den 2 december, samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsens för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
kommunstyrelsen 
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SALA 
KOM M UN SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Uppföljning Oktober 2013 

Ink. 2013 -11- 1 9 Bilaga KS 2013/40/8 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudge-tavvikelse 

Årsbudget Prognos Avvik-else Månads 

Nämnd Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2013 2013 i% tendens 

Kommunstyrelsen o 1800 -930 1370 1500 2 700 s 700 8595 o 213131 204 536 4,0% 
, 

Bildnings- och lärandenämnd o o o o o o o 2 350 o 459 005 456 655 0,5% 

, 
--

Vård- och omsorgsnämnd o o o o o -2 000 -3 600 -5 000 o 389 279 394 279 -1,3% ~ 

Revision o o o o o o o o o 787 787 0,0% -
Överförmyndare o o o o o o o o o 3140 3140 0,0% -
Summa ~-0 1800 -930 1370 1500 700 2100 5 945 o 1065 342 1059 397 3,3% 

- -- --
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Prognos per nämnd 2013 
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m?o~b~ 
större awikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Awikelse 

+8,6Mkr 

;t 

Kommentar 

Kommunchef + 670 tkr 
Utredningar 

Samhällsbyggnadskontor + l 900 tkr 
Samhällsfinansierade transporter beräknas ge ett överskott 960 tkr pga nya riktlinjer. 
Miljöenheten beräknas ge ett överskott på 700 tkr pga ökade intäkter. Överskottet har minskat bia pga extrapersonal, 
utredningskostnader, om planeringar och individuella beslut. 

Tekniskt kontor+ 2 895 tkr 
Kontorsledning +100 tkr 
Minskade personalkostnader. 
Kart/mät+ 300 tkr 
Personalvakans. 
Gata/park+ 300 tkr 
Underskott park, många träd har dött och måste tas ner.Överskott på Gata pga personalvakanser 
Samhällstekniska + 2 200tkr 
Avvikelse pga felbL;dgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem samt personalvakanser. 
Renhållning -600 tf<r 
Beslut om ny taxa har har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013. 
Kostenheten -955tkr 
Det ekonomiska läget ser positivt ut men det ser inte ut som att effektivitets.målet på 1655 tkr kan uppfyllas helt. 
VA+ 1600tkr 
Arbete med vattenskyddsområden har utfört i mindre omfattning än planerat. El kostnader lägre och färre åtgärder på ledningsnät. 
Renhållning -600 tkr 
Ny taxa från halvårsskiftet 2013. 

Medborgarkontor + l 870 tkr 
Personalvakanser + 600 tkr, medfinansiering bredband + 200 tkr. Cykelleder +1200 tkr{kommer att begäras i överfört anslag ti Il 
2014) 
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Kultur och fritidskontor -30 tkr 
Investeringsbidrag till föreningsdrivna bygdegårdar+ 650 tkr. Hyrekost nad ispist -320 tkr. Personal- 160 tkr. Om byggnationer av 
kontorslokaler-140 . 

Ekonomikontor + 600 tkr 
Personalvakans upphandlare. 

Personalkontor +260 tkr 
Lägre kostnad för lönesystem än beräknat. Vakanta tjänster. 

Räddningstjänst+ 430 tkr 
Personalvakanser +280 tkr. Ökade intäkter pga stora utbildningsvolymer. +150 tkr. 

Prognosutveckling per månad Awik-
1 ~--r~F-e-:-b--~rM-a-rs--. -,~A-p-ri:-:-t--'IM----:aj:- !Aug Jept=:=])kt else i% 

Prognosutveckling per månad o 1800 -930 1370 1500 2700 5700 85!35 Ol 213 131 204 536 4,0% 
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~~~~~ 
större avvikelser per nämnd 

Bildnings-och 
lärandenämnd 

Avvikelse 

+2,4Mkr 

, 

Prognosutveckling per månad 

Jan 

Kommentar 

Central förvaltning och nämnd +l 750 tkr 
Inställda nämndssammanträden. Lägre kostnad för central fortbildning och administration. 

Förskola + 500 tkr 
Högre intäkter 

Kulturskolan -500 tkr 
Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet. Fördröjd effekt av personal neddragningar. 

Grundskola +2 000 tkr 
Antal elever från andra kommuner överstiger budget. Lägre personalkostnader än beräknat. 

Gymnasiet -2 400 tkr 
Kostnader för gymnasieelever hos andra huvudmän överstiger budget. 
Lägre intäkter på Ösby, högre personalkostnader än beräknat på Kungsängsgymnasiet. 

Vuxenutbildning + l 000 tkr 
Effekt av få beviljade utbildningar 2012 

Prognosutveckling per månad 
Fe b Mars April Maj Aug Sept 

o o o o o o 

Okt Nov 

O l 2 350 o 

Arsbudget 

2013 

459005 

Prognos 

2013 

456655 

Awik

elsei% 

0,5% 
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Större avvikelser per nämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Awikelse 
-S,OMkr 

RA 
Jll"' 

Prognosutveckling per månad 

Jan 

Kommentar 

Förvaltningsövergripande + 5 100 tkr 
Prestationsersättning "Mest sjuka äldre" överskott 5 000 tkr 
Personal resu rsenr.eten överskott 2 100 tkr 
Intäkter för statsbidrag 2 000 tkr är osäkra. Har inte nått målet för "Mest sjuka äldre" 2013. Beslut et överklagat. 

Individ, familj, arbete- 3 750 tkr 
MN intäkter än budgeterat på AME 950 tkr 
Ekonomiskt bistånd - 600 tkr 
Ökade kostnader för kontaktfamiljer -1 000 tkr 
Inst itutionsvård- 3 000 tkr 

Funktionshindrade+ 2 200 tkr 
Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med f lexibilitet mellan verksamheter+ 1 800 tkr 
Hyreskostnaderna högre än budget för Hunddagis samt Föreningarnas hus -600 tkr 
Placeringar+ 1000 tkr 

Äldreomsorg- 8 600 tkr 
stora volymökningar främst inom hemtjänsten innebär ökade intäkter l + 6 000 tkr 
Ökade personalkostnader pga volymökningar samt fler nattslingor, hög skjukfrånvaro. - 10 800 tkr 
Omflyttningar och hyra Lindgården året ut- 3 700 tkr 

Fe b Mars April 
Prognosutveckling per månad l Årsbudget l Prognos 
Maj lAug !sept lokt lNov 2013 2013 

o o o o o -20001 -36001 -5000 o 389 279 394 279 

Awik
elsei% 

-1% 
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Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012-2013, tkr 
~Utfall2013 Budget2013 - utt2o12 Utfall2011 23 583 tkr 

2500 
Budget 2013 :l2 48(1 tkr 
Prognos 2013 24 OOOtkr 
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar 

Prognosutveckling per månad {Beräknad Arsbudgetavvikelsc~) 
Jan 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontor 

Fe b 

o 

o 

o 

o 

Mars April 

800 2 455 

o o 

o o 

800 Z455 

Maj Aug Sept Okt 

s 923 9 230 24 853 26 933 51664 

o o 500 500 500 

o o o o o 

s 923 9230 25 353 27433 52 164 

Arsbudget Prognos 
Nov 2013 2013 

o 158 757 107 093 

o 4900 4400 

o 1376 1376 

o 165 033 112869 

Utbetalningen till Citybanan bokförs inte i investeringsredovisningen, överskott 1 930 tkr. Markförsäljning beräknas ge ett överskott på 1 000 tkr 

Medborgarkontor 
Ärendehanteringssystem -475 tkr, bredbandsinvesteringar + 600 tkr 

Tekniska kontoret 
Gatuprogram 

Avvik-
elsei% 

32,5% 

10,2% 

0,0%, 

16,6% 

För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Oriongatan gata/gång-och cykelväg utbyggnad i avvaktan på kommande etablering i 
området. Parkeringsplats lekpark/stadsparken, i avvaktan på stadsparkutredningen, utplacering av cykelpumpar, oförutsedda utvidgningar samt Områden aktuella för 

planläggning. 
VA program 
För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Ledningsgnät huvudledning Knipkällan etapp 2 pågår under vintern 2103-2014. ARV 
Sala byte övervakningssystem, vattenverk åtgärder inom skyddsområden samt områden aktuella för plan~äggn ~ng 

Pal'kprogram 
För projeket stadsparken kiosk och servering är progr.osen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014. Underskott på några projekt med anledning av dyrare 
personalkostnader än kalkylerat. Anledning till detta har varit bland annat svårare arbetsförhållanden tex hård mark pga lite nederbörd. 
Kontorsledning program 
Återstående investeringsmedel för kontorsutrustning och upptagna medel för inköp av plotter kommer inte att tas i anspråk. Dessa kommer därför att återlämnas i 

bokslutet. 

8 
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Teknisk Service program 
Under november och december kommer en utredning att startas för anskaffning av nytt förrådssystem. 
Inköp av matria l till nya dieselpumpstationen för att underlätta debitering av diesel till extern/intern kund, ca 100 tkr. Ny pumpstation kommer att inköp till 
verkstaden. 
Lokalprogram 
Projekten skolgårdar, byte ventilation Ösby gymnasium, tillagningskök Ösby och målerilokal Ösby ligger för upphandling och kommer påbörjas 2014. Enligt 
lyftningsplan från PEAB kommer medel att begäras över till 2014 för byggnationen av nya äldreboendet. 

9 
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 

2012 2013 2013 
(inkiTA) 

Verksamhetens intäkter 245 703 271348 254 224 
Jämförelsestörande intäkt 20962 20 370 
Verksamhetens kostnader -l 232 826 -l 287 968 -l 262 604 
Avskrivningar -46 536 -52 941 -51 251 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 012 697 -1 069 561 -1 039 261 

skatteintäkter 819 936 835 180 840 386 
Generella statsbidrag och utjämning 237 756 24/484 252 666 
Finansiella intäkter 4320 4 367 3 782 
Finansiella kostnader -10 035 -13 317 -13 098 

Årets resultat 39281 4153 44475 

Reavinst 2 978 4545 
Resultat efter balanskravsutredning 36303 39930 

Budgetawikelse 40 322 
varav 
Nämndernas prognos s 945 
Finans 23 989 
skatteintäkter/generella statsbidrag 10 388 

TA-anslag 2013 -4 844 



§KFU 87 Lokal Kulturplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19 

Beslutade tidsplanen var att redovisa förslag på lokal kulturplan till kultur- och 
fritidsutskottet den 19 november 2013 samt att redovisa fårslag på lokal kulturplan 
till kommunstyrelsen den 2 december 2013 

För att kunna lämna ett färdigt förslag på lokal kulturplan behöver kultur- och 
fritidsutskottet förlängning av redovisningen till kommunstyrelsen 

Beredning 

.Ä_rendet föredras av ordförande 

Yrkanden 

Alnanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att anhålia om förlängd tid för fårdigställande av lokal kulturplan hos 
kommunstyrelsen till9 januari 2014 
l!tt lokal kulturplan redovisas på kultur- och fritidsutskottet den 17 december 2013 

BESi.UT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

l!tt anhålla om förlängd tid för fårdigställande av lokal kulturplan hos 
kommunstyrelsen till 9 januari 2014 
l!tt lokal kulturplan redovisas på kultur- och fritidsutskottet den 17 december 2013 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Petra Jablonski, Kultur- och fritidskontoret 

-==t"r 12.11JR. 

l Utdrag>bestyrkande 

l 
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§ 303 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2011/14 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2013-10-11, § 233, uppdrag om redovisning av förslag, skis
ser och ombyggnadskostnad för eventuellt kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/7, förslag och skiss 
Bilaga KS 2013/ 10/8, sammanställning av kostnader 
Bilaga KS 2013/10/9, notering budgetkalkyl 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet tiil Beredningen för samhä!lsbyggnad och hållbar utveckling 
för genomförande av en medborgardialog i frågan, samt att ärendet därefter redovi
sas vid ledningsutskottets sammanträde den 4 mars. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till Beredningen för samhällsbyggnad och håilbar utveckling 
för genomförande av en medborgardialog i frågan, samt att ärendet därefter redovi
sas vid ledningsutskottets sammanträde den 4 mars. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (24) 
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FÖRSLAG TILL NY KULTURSCEN : KV TÄLJSTENEN SALA BEFINTLIGTUTSEENDE 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20t3 -11- 1 9 
D.Jilrlenr 
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VOLYMSKISS : 2013-11-05 
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FÖRSLAG TILL NY KULTURSCEN : KVTÄL.JSTENEN SALA 
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ÖVRE FOAJE 
116,8 m2 
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FÖRSLAG TILL NY KULTURSCEN : KV TÄLJSTENEN SALA 

TERRASS 
103.5 m2 

ÖVRE PLAN OCH GÅRDSVY 

UTES 

lAG RE BYGGNADSSKALA MOT GARDSRUMMET OCH HANTVERKARlANGAN 

BTA 

Våning l Area 

Plan O 510m2 

Plan 1 1160 m2 

Plan~ 510 m' 

VOLYMSKISS : 2013-11-05 SWECO~ 
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TYDLIG ENTRE OCH GLASAD FOAJE MOT ENTREPLATSEN OCH ARUMMET, 
LÄGRE SKALOR OCH PUTSADE FASADER MOT GARDSRUM OCH GATURUM 
(vOLYMSKISS) 

FASAD MOT VÄSTER 

FASAD MOT ÖSTER 

D 

FÖRSLAG TILL NY KULTURSCEN : KV TÄLJSTENEN SALA ENTREVY OCH FASADER 

~ l l l l l l l 
[J IJ U D[JIJU D 

FASAD MOT SÖDER 

VOLYMSKISS: 2013-11-05 SWECO~ 
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HifabGruppen AB, Stockholm 
Bilaga KS 2013 / 10 / 8 
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32 

Objekt Ort ~ Raknat I Datum I Rev J Sida 

HID3b 
Kv Täljstenen Sala TF 2013-11-11 32 (32) 

Kop~ l l El; SAMMANST ÄLLNING Mängd En~et Material Arbete Underentreprenader Anm. 

Enh.-pris L Summa SEK Tim/Enh.l Ti'llmar _ _ f:rlh.-pris _ I Summa SEK (P-kod) 

Trpt 
KAPITEL SIDA 
01 1 - ~11 4 828 011 10 908,41 37 175 014 

=-=======-=-== =-====-= ============ 
4 828 011 SEK 10 908,41 t im 37 175 014 SEK 

Materialkostnad 4 828 01 '1 
Arbetslön 10 908,41 tim x 184,00 SEt< 2 007 147 
U nderentre~renader 37 175 014 44 010 172 SEK -· 

Omkostnads~ålägg arbete 253,00% 5 078 082 
Omkostnadspålägg UE 6,00% 2 230 501 7 308 583 SEK 

TOTALSUMMA EXKL MOMS 51 3.18 755 SEK 
statistikuppgift exkl moms: {2 180,00 m2

) 23 541 SEK!m2 

--

r---

r--· 

Utskrivet 2013-11 -15 10:19 Trpt Filnamn: Kv Täljstenen.wbn 
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Bilaga KS 2013/10/9 

KV TALJSTE:\fE~, SALA. KULTURSCE~. 

Noteringar till budgetkalkyl 

Följande kostnader ingår ej: 
1) Byggherrekostnader, så som t ex: 

a. Mark- eller fastighetsförvärv 
b. Anslutningsavgifter 
c. Bygglovkostnader 
d. Kostnader för byggledning och besiktningar 
e. Evmoms. 

2) Eventuell pålning eller annan grundförstärkning ingår ej. 

2013-11 -15 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -11- 1 9 

3) Markarbeten är medräknat en plattyta vid cafeet och återställning närmast husfasaden. 
Inga övrig arbeten. 

4) Kostnader för ljud- och ljusanläggning och scenutrustning. 
5) Fasadskyltar. 

6) Rivning av del av befintlig byggnad ingår med bedömd kostnad. Arbeten i anslutning till 
rivning bef hus och schaktrung för ny källatdel svårbedömda. 

I-Iifab AB 
Kopparbergsvägen 8, vån F 
722 13 Västerås 

Tel 010-476 60 00 

www.hifab.se 
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""S~l~Bilaga KS 2013/270/1 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-11-lSSKRIVELSE 

KENT KARLSSON 
DIREKT: 0224-74 75 87 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

SKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2014 
Vid beräkningar av avfallsindex, med basmånad oktober 2012, kommer detta att 
stiga med 0,88 o/o. En justering av taxan föreslås i enlighet med beslut KF§ 89/2013. 

Det innebär att abonnemangspriset, exklusive moms, på de vanligaste abonne
mangen blir enligt följande: 

Källsortering, ökning från 1.918 kr tili 1.935 kr. 

• Miljöstation helår, ökning från 1.225 kr tilll.235 kr. 

• Grundavgift helår, ökning från 642 kr ti1164 7 kr. 

Tekniska kontoret föreslår en generell höjning med 0,88 o/o för samtliga avgifter i 
taxan, förutom avgifterna kopplade till slamtömning som föreslås vara oförändrade. 
Dock föreslås en höjning med 0,88 o/o för ansökningsavgiften om förlängt slamtöm
ningsintervall för fritidsfastighet 

En uppräkning av taxan innebär en ökning av intäkterna till renhållningskollektivet 
med ca 220 tkr för 2014. Höjningen på 0,88 o/o kan tyckas vara marginell, men är 
nödvändig för att kunna täcka kostnadsökningar samt för att börja komma i balans 
med tidigare ackumulerat underskott. 

Ny taxa föreslås gälla från och med l januari 2014. 

Kent Karlsson 
Enhetschef 

BILAGA 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 



Bilaga KS 2013/270/2 

l'mSALA 
.., KOMMUN Sala kommun 

Kommunal författningssamling 

Förslag 2013-11-14. Bilaga 1 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 

KFS Oxx revision XX 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: XXXX-XX-XX 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2014-01-01 

ERSÄTIER: X/20XX 

Grundavgift 
Grundavgiften utgår för alla bebyggda och bebodda fastigheter inom kommunen. 

Villahushåll 

Flerfamiljshushåll 

Fritidshus 

647 kr/fastighet 

389 kr/lägenhet 

389 kr/fritidshus 

Avgift för regelbunden sophämtning 

§ l Hushåll anslutna till miljöstation 

Permanentbostäder 

Fritidsbostäder 

1.235 kr/år 

765 kr/år 

§ 2. Hämtning varannan vecka i tätorter och glesbygd för enskilda hushåll 

Gångavstånd debiteras med 10% av abonnemangsavgiften efter de första 10 meter per 
påbörjad 10meters intervall. Exempel: Om kärlet står 30 meter från hämtningsfordo

nets plats är det 20 meter som debiteras med 2 x 10% av abonnemangsavgiften. 

rxbc;;;-~-~~~-;;i5iYP·····p<äri·r;;;:······p<äri.röi······rK"äri .. rö·r···rx;:5~~iii·fi-·1 
! ! bioavfall 1 restavfall l blandat l (kr får) 1 

i ' i 1 avfall i ' 
~------------------------------------------~-----------------------~------------------------L---------------------i---------------------~ 
l Källsortering 1140 liter 1190 liter l - [ 1.935 l 
L-------------------------------------------.L ______________________ J _________________________ L ____________________ _l ______________________ J 



r··-----------------------------------------;-----------------------y·---------------------r------~--------------r-----------------------, 
: i l l i ' l Hemkompostering 1 - ! 190 liter ! - l l. 789 l 
f---------------------------------------+-------------------+-----------------------1----------------------l------------------------< 
' ' ' l ' ' 

! Hemkompostering i - ! 190 liter l - ! 1.350 l 
: ' : l : i 
,,· med 4 veckors l l l l i 

: l l : : i hämtning i l l ! ! 
~-------------------------------------------l--------------------+---------------------+----------------------t-----------------------~ 
i : : l : l 

l Blandat avfall i - l - l 190 liter l 3.313 l 
l l : l l l , ___________________________________________ J ________________________ J __________________________ ~----------------------•------------------------J 

§ 3. Fritidsabonnemang hämtning varannan vecka endast under tiden 
1 maj - 30 september, 11 hämtningar 
r·------------------------------------------,------------------------,----------·····--·-----T---·--·-··-···-------r-·,;·--------------------, 
f Abonnemangstyp f Kärl för f Kärl för i Kärl för f Arsavgift f 

! t bioavfall ! restavfall i blandat ! (kr får) i 
' ' ' l ' l 
i i i l avfall i ' 
1----------------------------------------+---------------------~-----------------------+---------------------i------------------------j 
j Källsortering ! 140 liter i 190 liter i - J 941 i 
t··----------------------------:··--------1---------------------·i·----------:----------t------------------·-i·-------------------i 
! Hemkompostermg i - t 190 liter ! - t 890 l 
f-----------------------------------------i------------------------+----------------------+----------------------t------------------------1 
f Hemkompostering f - [190 liter i - [ 760 f 

! med 4 veckors l t i ! ! 
: l : : : 

l hämtning l l l l i 
L------------------------------------------~------------------------1---------------------j __________________ L _______________________ J 
: l l : : i 

f Blandat avfall t - i - f 190 liter i 2.803 f 
l~~----------------------------------------j_ _______________________ J __________________________ L_ _____________________ i _____________________ j 

§ 4. Helårsabonnemang flerfamiljshus och verksamheter 

Bioavfall 

r·i<ä~l~i~~~~k-----------------rA~iiifi-rör"i1ä;;:;;:~-~;;-ii--TA:;;iii"fi"fö~-h"ä;;:;tfiinii ___ l 
l l varje vecka f varannan vecka f 

~---------------------------------------------1------------------------------------------..l..----------------------------------------------l 
t 140liter ll.339kr l 788kr i 
: : l : 

r::~~~:!:~~~:~::::::::::::::::::::::::::p~:~~:~:~~:::::::::::~~~::~:::::r~~:s.:~:::::::::::::~~:~~:::~::::::~ 
i 400 liter 1 3.388 kr l 1.812 kr l 
: : : : 
·--------------------------------------------~----------------------------------------------'----------------------------------------------' 

Restavfall 

li<ä~l~i~~~~k-------------------~~~--A~iiifi-rö;:·h-;;;;:;;:~i~-ii--rA:;;iiifi-rö~-h"ä;;:;t;;-i;;-ii----, 
: j ' 

i i varje vecka l varannan vecka l 
~--------~--~--------------------------------.J----------------------------------------~--------------------------------------------1 

[ __ =~-~-l-it_e_r _________________________ j_:_~s.:.~-~-r _____________________ _J __ 1_~=-~=--~~-------------------------J 
! 400 liter ! 5.064 kr l 2.650 kr l 
' ' l ' f---------------------------------------------i---------~----------------------------------- ...... -------------------------------------------1 
l 600 liter i 7.478 kr i 3.857 kr i 
L--------------------------~-----------------J.·------------------------------------------l·--·--------------------------------------.l 



Blandat 
c---~---·-•••••••·•··------------------------,----------------------------------------------T----------------------------------------------, 

! Kärlstorlek l Avgift för hämtning i Avgift för hämtning i 
i l varje vecka 1 varannan vecka ! 
f··········································---i---·················-·······················-L·-········-····-----······-············-~ 
! 190 liter l 6.373 kr 13.313 kr ! 
l-------------------------------------------~--------------------------------------------- -----------------------------------------1 

l--~~-~-l_i~_e_r __________________________ J.~-~:~-~-1--~~---···················--1~:~-~~--~---·········-··-·······...J 
i 600 liter i 19.587 kr i 9.919 kr i 
L •.•.•...••.• ·-·--·························L·····························-·······-···L·······················-····---·········.1 

§ 5. Delning av behållare 

Vid delning av behållare debiteras vardera abonnenten en avgift motsvarande 65 % 
av ordinarie avgift för aktuell abonnemangstyp. 

Vid hemkompostering krävs anmälan till bygg· och miljöförvaltningen och en ska· 
dectjurssäker kompostbehållare. 

§ 6. lösa- och extrasopor 

Avgift för lösa· och extrasopor vid ordinarie hämtning. 
,----------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------, 
! Container l 217 krjm3 l 
i i ! 
r··]{;;;;:;p~~~~-~-;d~-~~-;;;;;:·~~~-:-····rss·s·k~/";;;'·-------------------------------------~ 

j tainer l l 
~-----------------------------------------------------------J------------------------------------------------------------1 
i Lösa sopor och avfall ! 577 kr jm3 ! 

l::~~t~~~~~-~-~--~~:~:~::~_::.:::.:.:::::::::t~~:~~~~~:::::~::::::::::::.:~:::::.::.::~::::::::l 
! Molokbehållare 5m3 i 35.289 j år ! 
l ___________________________________________________________ L _________________________________________________________ _i 

Extrasäckar, inkluderande hämtning och borttransport vid ordinarie hämtning. 

§ 7. Avgift för latrinhämtning 

Hämtning efter avrop 
,--································--·······················.,.-·············--·-····-·············-···············-····] 
i Ordinarie hämtningsdagar ! 684 kr /kärl 
l ' >··················-·-·············-·······-·········-···j·········-·····-···················-·-····----····-·-· 
[ Övriga hämtningar i 861 kr/kärl 1 

"------------------------------------------------·······L------------------------------------------------------------l 
I priser för hämtning ingår engångskärl som tillhandahålles max vikt per kärl15 kg. 
Avrop skall ske senast måndag i hämtningsveckan. 

§ 8. Hämtning av grovsopor 

Hämtning av grovsopor mot avrop 577 krjm3 



§ 9. Ändring av abonnemang 

Vid ändring av abonnemang, säckstorlek m m uttas en engångsavgift vid varje änd
ringstillfälle. 

Abonnemangs- och ändringsavgift 235 kr 

För ändring av abonnemang vid årsskifte utgår ingen abonnemangs- och ändrings
avgift. 

§ 10. Ansökningsavgift för obebodd fastighet 

Avgift 

§ 11. Slamtömning 

l gång per år ordinarie 

Budad tömning 

Budad tömning 

235 kr 

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4m3 

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4m3 

Sluten tank mindre än 4m3 

Extra slang över 25 meter Per påbörjad 5 meter 

Avgift då abonnenten förorsakat att tömning ej kan ske 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall till vartannat år för 
fritidsfastighet 

722 kr/år 

794 kr/år 

909 kr/år 

61 kr 

495 kr 

235 kr 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa. 



l sALA 
KOMMUN 

§ 292 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-12 

Dnr 2013/402 

Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtro
endevalda samt förslag till nya bestämmelser om pension för 
förtroendevalda OPF-KL 

INLEDNING 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse fattade 2013-10-20 beslut om en nu 
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen 
ska kunna användas i kommuner, landting och regioner från och med 2014-10-15. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/261/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/261/2, förslag till Bestämmelser för omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL) 

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommuntun
mäktige beslutar 
att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt 
förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda OPF-KL, Bilaga KS 
2013/261/2, att gälla från och med 2015-01-01. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt 
förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda OPF-KL, Bilaga KS 
2013/261/2, attgälla från och med 2015-01-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

s (lO) 



Bilaga KS 2013/261/1 
1 (2) 

2013-10-24 u~~~~ 
lARS-GÖRAN CARLSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens fiirvaltnlng 

Kommunstyrelsen 

Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt förslag 
till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda. OPF-KL. fr o m 2014-10-15 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse fattade 2013-10-20 beslut om en ny 
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska 
kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valen 2014. 

Utgångspunkter vid utformningen av de nya bestämmelserna är bland annat 
livsinkomstprincipen och arbetslinjen. Bestämmelserna ska underlätta och 
möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och politiska uppdrag och har 
därför i möjligaste mån anpassats till de pensions-och omställningsavtal som gäller 
för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt 

OPF-KL är utformar för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytiiiträder ett 
eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

QPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL är 
utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting samt region. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Med anledning därav föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

att besluta anta ovanstående förslag till bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda samt förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda, 
OPF-KL, attgälla fr o m 2014-10-15 

~G?t{~ 
Lars-Göran Carlsson 



Bilaga KS 2013/261/2 
SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens !iirvaltnlng 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL)- 2013-10-20 



Bestämmelser om omställningsstöd för fOrtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller for fortroendevald som avses i 4 kap. 
l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på fortroendevald som väljs for första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser for 
fortroendevalda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i forsta hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser f6r fortroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en fortroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det forutsätts att den fortroendevalde själv aktivt 
verkar f6r att få ett nytt arbete. 

6 



Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den fortroendevaldes 
forutsättningar ta ställning tilllämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller for fortroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två forsta 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den fortroendevaldes årsarvode året fore avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den fortroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
fortroendevalde i syfte att hitta annan forsörjning. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
forvärvsinkomster. De två foljande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen, Riksdagen eller regering. 

7 



§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt§ 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 
utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen, Riksdagen eller regering. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt§§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte armat anges. 

8 



§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den rortroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En fortroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär fcir att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och forlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har fortroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
forlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med for högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra amnälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har fortroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det for mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger- besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

9 



Pensionsbestämmelser 

§ l Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller for fortroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald som väljs for forsta gången 
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser for 
fortroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte for fortroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsformåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 
års ålder. 

Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fortroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan får särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensionsbestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsformåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

d. familjeskydd 
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§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En fårtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt§§ 4-9 i 
pensionsbestämmelserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En fårtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 
även det avdrag/bortfall som fårtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt fåräldraledighetslagen. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen får förlorad arbetsinkomst, 
semesterfårmån eller tänstepensionsfårmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fårtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt§ 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den fårtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
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och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året fcire 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

F örtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än l ,5 procent av 
samma års inkomstbasbel opp. Då fortroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. 
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§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften for ett kalenderår av sätts senast den 31 mars fdlj ande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den 
fortroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan 
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller 
landsting/region. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den fortroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den fortroendevalde kan :fa 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
fOrtroendevalde och fullmäktige. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den fortroendevalde bör få pension utbetalad tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
fortroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av formånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär for att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 
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Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 sjukpension 

sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan for särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialforsäkringsbalken lämnas. 

Anmärkningar 

1. sjukpensionen utges i forhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller for utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd for avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid fortroendevalds dödsfall. 
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Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
fortroendevald utbetalas värdet av pensions behållningen, enligt § 6, till 
formånsberättigad efterlevande under max fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den fortroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 

Efterlevandeskydd betalas i forsta hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fYller 20 
år. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan formånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar. 

§ 12 Familjeskydd vid fOrtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till fortroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsforhandlingar omAKAP-KL avslutats.) 

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a§§ lagen om forsäkringsavtaL 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 
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§ 15 Finansiering 

För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis. 

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfårdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
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~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

Från kostenhet till måltidsenhet 

Kommunstyrelsen 

Kostenhetens uppdrag är att bedriva en kostnadseffektiv måltidsverksamhet och 
bibehålla en hög kvalitet. 

Idag finns ett sparkrav som är ca 1,6 miljoner kr per år, tre år framöver. 

För att kunna ha en möjlighet att fullfölja detta krav krävs en omorganisation av 
kostverksamheten. 

l (l) 
2013-11-04 
SKRIVELSE 

CHRISTINE J IRVING 
DIREKT: 0224-74 7441 

Den nya verksamheten fokuserar på hela måltidsprocessen inom de tre områdena 
förskola, skola och äldreomsorg. Den innebär högre krav på utbildning och 
erfarenhet. l och med den nya organisationen påverkas även bemanningen i en del 
av köken och restaurangerna inom kostenheten. 

Kraven på kompetens ökar i takt med att kök byggs om som innefattar ny modern 
utrustning. 

Ledningen består av en måltidschef, två biträdande måltidschefer, sju köksmästare. 

Enheten delas upp i tre "avdelningar" j" områden" som delas mellan måltidschef och 
biträdande måltidschefer. 

Varje restaurang där tre eller fler medarbetare arbetar har en köksmästare som 
samordnar driften i restaurangerna. Undantaget nya vårdboendet som även de 
kommer att ha en tjänst som köksmästare. 

Totalt sänks antalet årsarbetare med 5,5 st. 

Då den omorganiserade enheten ska fokusera på måltidsprocesserna bör den byta 
namn till måltidsenheten alternativt enheten för måltidsservire. 

Fullständig presentation av organisation, bemanning och typ av befattningar finns 
presenterat i bilagan "Från kostenhet till måltidsenhet" 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att antaga föreslagen organisation samt befattningar och bemanning enligt bilaga att 
gälla från och med 2014-07-01. 

TEKNISKA KONTORET 

Christine jirving 
kostchef 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

HISTORIA OCH NULÄGE 
Kostenheten bildades 2010. Då byggdes en organisation som grundades på ett nära 
ledarskap. Sex restaurangföreståndare och sex geografiska områden skapades. Syf
tet med organisationen var att skapa en enhetskänsla, bygga broar och öka samar
betet mellan stora och små kök och restauranger. Kostchef ansvarar för de strate
giska frågorna samt personaldimension. Kostekonom/stf kostchef företräder kost
chefen vid dess frånvaro och ansvarar för menyplanering i kostdatasystem och upp
handlingssystem. Kostekonomen ansvarar även för att aktuella prislistor finns i sy
stemen och för uppföljning av livsmedelsanbudet 

Kostenheten har hela tiden haft en vilja att effektivisera och minska personalstyr
kan, allt för att få en god ekonomi. Minskning av personalstyrkan har skett vid na
turliga avgångar, så som övergång tili annan tjänst och pensioneringar. 

I och med att minskning skett i personalstyrkan har också en möjlighet getts att öka 
sysselsättningsgraderna för befintlig personal. Målet är att så många som möjligt ska 
ha ökad sysselsättningsgrad samt att uppehållstjänsterna minskar. På så sätt mins
kar sårbarheten och möjlighet ges till mer förberedelse genom längre arbetsdagar. 
Genom att uppehållstjänsterna minskar, minskar sårbarheten, då fler medarbetare 
kan täcka upp och "vikariera" för varandra i semestertider och vid annan frånvaro. 
Trots att vi antagit dessa möjligheter, har antalet årsarbetare minskat. 

2011 minskades restaurangföreståndarstyrkan från sex till fem restaurangförestån
dare, genom naturlig avgång då en av de sex sökte och beviljades tjänstledighet. Be
slutet togs att inte återbesätta tjänsten eftersom kostenhetens totala personalstyrka 
minskats och behovet inte längre fanns av så många restaurangföreståndare som i 
uppstartsskedet av enheten. 

2012 tillsattes en tjänst som vikariesamordnare. Den rekryterades internt i kosten
heten. Detta gjorde att personalplaneringen blev effektiv och sårbarheten liten. Tirn
vikarier kan underhållas med arbete och vi får en bra kompetens i vår framtida ar
betskraft. N är en timvikarie rekryteras görs det med tanke på framtiden. Eftersom 
vi har ett stort behov av kockar prioriterar vi personer med denna kompetens. På så 
sätt säkrar vi kunskapen i framtidens kostenhet 

UTMANING 
U n der kostenhetens snart fyraåriga historia har fem tillagningskök renoverats och 
byggts. Dessutom har flera kök konverterats till tillagningskök, allt för att gästen ska 
få så närlagade måltider som möjligt. Detta kräver en annanjutökad kompetens än 
den som kostenheten startade med. Ökat antal tillagningskök och minskat antal per
sonal kräver att fler har kockkompetens och kunskap om att laga goda måltider som 
tilltalar både öga och smaklökar samt har en vilja att leverera god service till våra 
gäster. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

NY A KOSTENHETEN- MÅL TIDSENHETEN 
Nu går kostenheten in i ett nytt skede som ska gestaltas av skapande av goda relat
ioner till kunder och gäster, projektarbeten för minskat svinn, genomförande av 
ökat antallunchalternativ inom äldreomsorgen, kvalitetssäkring av näringsriktiga 
måltider, ökad andel ekologiska livsmedeL Allt för att få så klimatsmarta, hållbara, 
konkurrenskraftiga och goda måltider som möjligt. 

Samtidigt som detta sker ska besparingskrav genomföras. Under tre år, med början i 
år, 2013, ska kostenheten gå med ca 1,6 miljoner kronor i överskott per år. För att 
klara dessa utmaningar krävs en omorganisation av enheten där vi matchar kompe
tenskrav med utmaningar och driver och leder projekt. Allt för att genomföra stän
diga förbättringar i verksamheten och skapa ett fokus på måltiderna. Detta medför 
också att vi kan utföra vårt uppdrag att vara en effektiv kostenhet som ska stå sig väl 
i konkurrens med andra måltidsverksamheter. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ORGANISA TION FRÅN OCH MED 1 JULI 2014 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

BEFATTNINGAR 

Måltidschef: 
En person 

Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst högskolenivå, kostekonomprogrammet eller annan liknande ut
bildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Erfarenhet: Flera års dokumenterad erfarenhet av ledarskap i storkök eller restau
rangverksamhet 

Ägare av strategiska frågor, organisation, kommunikation. 

Ekonomiskt övergripande ansvar för måltidsenheten. 

Leder och ansvarar för verksamheten utifrån ett affärsmässigt förhållningssätt. 

Ett gott värdskap, kund, gäster och kvalitet ska vara i fokus. 

Verksamhetskompetens i kostfrågor 

Processansvarig för vård och omsorgs verksamheter alt. skolans måltidsprocess alt. 
förskolans måltidsprocess. 

Ytterst personalansvarig för medarbetare i mål tidsenheten. 

Samlat ansvar för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i 
nära samverkan med biträdande måltidschef och medarbetare. 

Systemansvarig för kostdataprogram och uppföljnings- och upphandlingsprogram. 

Ansvarar för tilläggsupphandling till och uppföljning av livsmedelsanbudet Kan 
delegeras till hiträdande måltidschef. 

Ansöker om mjölkstöd två gånger per år. Kan delegeras till biträdande måltidschef 

Ansvarar för utformning och anordnande av utbildningar inom egenkontrollen av 
livsmedelslagen. Kan delegeras till biträdande måltidschef. 

Biträdande måltidschef: 
Två personer som är ansvariga för att driva var sin process: Förskolans måltidspro
cess alt. skolans/gymnasiets måltidsprocess, alt. vård och omsorgs måltidsprocess. 

Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst högskolenivå, kostekonomprogrammet eller annan liknande ut
bildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Erfarenhet: Lägst någrajett par års dokumenterad erfarenhet från ledande arbete i 
storkök eller restaurangverksamhet Minst två av kriterierna verksamhetsansvar, 
personalansvar och ekonomiansvar bör vara uppfyllda i den dokumenterade erfa
renheten. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Egenskaper: Innehavaren av tjänsten har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig 
till ständig förbättring och utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga, 
lyhördhet och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är positiva 
egenskaper. 

Samverkar med måltidschefen i strategiska frågor, organisation och kommunikat
ion. 

Leder och ansvarar för verksamheten utifrån ett affärsmässigt förhållningssätt. 

Leder och samverkar med medarbetare genom tydlig kommunikation och tydliga 
ekonomiska mål. 

Ett gott värdskap ska vara en självklarhet och en ledstjärna i det dagliga arbetet. 

Verksamhetskompetens i kost och måltidsfrågor. 

Ansvar för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i nära 
samverkan med måltidschef och medarbetare. 

Utförandeansvarig för kostdataprogram och uppföljnings- och upphandlingspro
gram. 

Ansvarig för drift i kök och restauranger, att budget följs och att resultat uppnås 
inom sitt område inom måltidsenhete n. 

Ansvarar för implementering och användning av kostdataprogram samt upphand
lings/uppföljningsprogram i sina respektive verksamheter. 

Vikariesamordnare: 
Sysselsättningsgrad: 81,25 % 

Utbildning: Gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så som till 
exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Dokument ska finnas som stödjer ut
bildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av tjänst som vikariesamordnare. Flerårig 
erfarenhet från arbete inom storkök ochfeller restaurang. Personlig lämplighet en
ligt arbetsgivarens bedömningar värderas högt. 

Egenskaper: Innehavaren av tjänsten har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig 
till förbättring och utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga, lyhördhet 
och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är positiva egenskaper. 

VikarieSamordnaren ska verka som en av måltidsenhetens inspiratörer och team
byggare. 

Ansvarar för att bemanningsplanering: att deia ut och förlägga vikarier under se
mester, sjukdom och tjänstledighet. 

Nedan finns exempel på en arbetsdag: 

Kl. 07:00-09:00 Planerar och fördelar timvikarier utefter beställningar. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Kl. 9:00- 13:00 Vikarierar som timvikarie. 

KL 13:00-14:00 Planerar och fördelar timvikarier. 

Köksmästare 
Sysselsättningsgrad 100% 

Utbildning: Lägst gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så 
som till exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Andra exempel på möjliga 
utbildningar är kostekonomprogrammet och YH/KY-utbildning som arbetsledare i 
storkök Dokument ska finnas som stödjer utbildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning inom 
måltidsverksamhet Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer 
likvärdig. 

Egenskaper: Köksmästaren har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig till tör
bättring och utveckling av verksamheten. God kommunikativ förmåga, samarbets
förmåga, lyhördhet och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är po
sitiva egenskaper. 

Köksmästaren ska verka som en av måltidsenhetens inspiratörer och teambyggare. 

Leder och fördelar arbetet effektivt i de kök som överstiger två medarbetare enligt 
kostenhetens värderingar och överenskomna behov. 

Ansvarar för tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 
Den mat som serveras gästerna ska vara vällagad och god. Gästernas förväntningar 
ska gärna överträffas. 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
och affärsmässigt synsätt. 

Ansvarar för att följa och hålla budget 

Ansvarar för översikt, behov och beställning av vikarier. 

Ett gott värdskap, kund, gäster och kvalitet ska vara i fokus. 

Deltar i menyplanering och utformande av måltiderna. 

Ansvarar för att medarbetare på plats tillagar och serverar måltider som tilltalar öga 
och smaklökar. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet 

Kock 
Olika sysselsättningsgrader 

Utbildning: Lägst gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så 
som till exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Dokument ska finnas som 
stödjer utbildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet som kock inom måltidsverksamhet 
Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet 
från både offentlig och privat måltidsverksamhet är meriterande. 

Egenskaper: En vilja att arbeta för ständiga förbättringar, god samarbetsförmåga, 
lyhördhet och flexibilitet är positiva egenskaper. 

En kock inom måltidsenheten ska verka som inspiratör och teambyggare 

Kund, gäster, service och kvalitet är i fokus. 

Deltar i menyplanering och utformande av måltiderna 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
synsätt. 

Ansvarar för tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 
Den mat som serveras gästerna ska vara vällagad och god. Gästernas förväntningar 
ska gärna överträffas. 

Mältiderna ska serveras i en för gästen tilltalande miljö med ett gott bemötande och 
gott värdskap. 

Inköp av varor enligt planerade menyer. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet 

Självklar teamdeltagare genom öppen och rak kommunikation med sina arbetskam~. 
rater. 

Restaurangbiträde 
Utbildning: Minst en termins utbildning inom storhushåll eller motsvarande utbild
ning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokument ska finnas som stödjer ut
bildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet av arbete inon1 ntåltidsverksan1het. 
Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet 
från både offentlig och privat måltidsverksamhet är meriterande. 

Egenskaper: God kommunikativ förmåga, en vilja att arbeta för ständiga förbättring
ar, god samarbetsförmåga, lyhördhet och flexibilitet är positiva egenskaper. 

Ett restaurangbiträde inom måltidsenheten ska verka som inspiratör och teambyg
gare. 

Kund, gäster, service och kvalitet ska vara i fokus. 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
synsätt. 

Ansvarar för att servera måltider i en för gästen tilltalande miljö med ett tilltalande 
bemötande. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Självklar teamdeltagare genom öppen och rak kommunikation med sina arbetskam
rater. Deltar i tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 

NYA MÅLTIDSENHETEN I SIFFROR 
För närvarande ser nya måltidsenhetens bemanningsbehov ut på följande sätt. Sker 
förändringar i verksamheten (så som portionsökning/minskning, nedlägg
ning/utvidgning av verksamheter), sker också förändringar i nya måltidsenheten. 

Område l Åa Personer Köksmästare Kock Restauranabiträde Chef 

Måltidschef l l l 

Nytt äldreboende 2 2 l l -

Ekebvgården 1,3 2 2 

Björkgården 2,5 3 l 2 

JBG 5 5 1 4 

11,8 13 3 7 2 1 

Område Z Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Biträdande måltidschef l l l 

Restaurang Kristina 5,5 6 1 3 2 

Åkraskolan 3,25 4 l l 2 

Gärdesta fsk 1,5 2 l l 

Kila skolrestaurang l l 1 

Turbo fsk 0,875 l l 

Emmylund 1 1 l 

Varmsätra skolrestaurang 0,875 l l 

Ranstaskola och fsk 2 2 2 

Ekeby fsk 0,875 l l 

Dalhems fsk 0,875 l l 

Ekorrens fsk 0,875 1 l 

19,125 22 2 13 6 1 

Område3 Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Biträdande måltidschef l l l 

KSG 4,5 5 l 3 1 

Ösby restaurang 3 3 1 2 

Åbv skolrestaurang 0,5 l l 

Kilbo skolrestaurang 1,5 2 2 

Klockarbo fsk 0,75 l l 

Mö klinta kyrkskola l l l 

Ängshagens skolrestaurang 1,76 2 2 
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Lärkbacksskolans restaurang 

Hedens skolrestaurang 

sätrabrunns fsk 

Salbo fsk 

... · '·' Vi!<arlesåm<!tdnare 

1,25 

0,75 

0,75 

0,5 

17,76 

Q;8U5 

2 2 

1 l 

l l 

l l 

21 2 13 5 

t 1 

Aa Personer Köksmästare Kock Restauran®iträde 

Totalsumma 49,498 57 7 35 

Idag: 55,07 66 

Minskolog 5,57ZS 9 

TIDPLAN FRAM TILL POLITISKT BESLUT: 
Formulera ett fullständigt organisationsförslag 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: Karin Danielsson, Göran Åkesson, Lars- Göran Carlsson 

Tid: Fram till 9 oktober 

Informera kommunchef 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: jenny Nolhage, Göran Åkesson 

Tid: 9 oktober 

Informera kommunalråd samt oppositionsråd 

Ansvarig: Christine jirving 

12 

1 

Cbef 

3 

Deltagare: Carola Gunnarsson, jenny Nolhage, Per-Olov Rapp, Göran Åkesson, Ulrika 
Spåreho 

Tid: 16 oktober 

Kort Information KontorSAM 

Föredragande: Göran Åkesson 

Tid:. 24 oktober 
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Information enlig MBL§ 19 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: Fackliga representanter från Kommunal, Vision, Lars-Göran Carlsson, 
Karin Danielsson, Christine jirving, Göran Åkesson 

Tid: 29 oktober kl.13:00 

Plats: Tekniska kontoret 

Information för Kostenheten 

Ansvarig: Christine lirving 

Deltagare: Restaurangföreståndare, stf kostchef, vikariesam ordnare, Göran Åkesson, 
Karin Danielsson. Alla tillsvidareanställda medarbetare vid kostenheten. 

Tid: 29 oktober, kL 14:30-kL16:00 

Plats: jakobsbergsgården 

Information för skolförvaltningen 

Ansvarig: Christine j irving 

Tid: 30 oktober 

Information för vård och omsorgsförvaltningen 

Ansvarig: Christine jirving 

Tid: 5 november 

Riskbedömning och konsekvensanalys 

Ansvarig: Christine jirving. 

Deltagare: Arbetsplatsombud: Pia Karlsson, Siw Eriksson, Helena Andersson, Karin 
Danielsson 

Tid: 4 och 5 november kL 09:30-12:00 

Plats: Tekniska kontoret, konferensrum, bottenvåningen. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Förhandling enligt MBL§ 11 

Tid: 7 november kl. 13:00-15:00 

Plats: Tekniska kontoret, konferensrum, bottenvåningen 

Beredning i Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Datum: 12 november 2013 

Beslut Kommunstyrelsen 

Datum: 7. december 2013 
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JmSALA . 
~KOMMUN hlaga KS 2013/263/3 

Ärende 

Plats och tid 

Parter 

Närvarande 

Protokollförare 

justeringsmän 

2oa ~u~ 11 

Sala kommun, 2013-11-08 

Sala kommun, kommunstyrelsens förvaltning samt Kommunal Bergslagen, 
Vision 

För arbetsgivarparten- Christine Jirving, Göran Åkesson, Lars-Göran 
Carlsson 

För arbetstagarparten- Catharina Rothoff, Britt Carlqvist- Kommunal, 
Lena Karlsson -Vision 

Lars-Göran Carlsson 

Christine jirving, Catharina Rothoff, Lena Karisson 

§1 

Det noteras till protokollet att arbetsgivaren 2013-10-29 genomfört in
formation enligt MBL§ 19 samt kallat till förhandling enligt MBL 11 till 
förslag till ny organisation, från kostenhet till måltidsenhet 

§2 

Arbetsgivaren redovisar bakgrunden till förslaget till ny organisation där 
ett besparingskrav på 1,6 miljoner kronor föreligger de tre kommande 
åren, liksom att fokus är måltidsprocessen inom förskola, skola, äldre
omsorg för att höja kvaliteten på måltiden för gästen. 

Nya maskiner ti!! köken samt fokus på att höja måltidens kvalitet kräver 
en högre kompetens för all personal som ska arbeta inom den nya organi
sationen vilket innebär att arbetsgivaren ställer högre krav på utbildning, 
erfarenhet samt personliga egenskaper för att erhålla anställning inom 
måltidsenheten fr o m 2014-07-01. 

Det noteras till protokollet att information om planerade förändringar ge
nomförts för nuvarande kostenhet 2013-10-29. Risk och konsekvensana
lys har genomförts med Kommunal och dess arbetsplatsombud 2013-11-
04 till2013-11-07. 

§3 

Kommunal efterfrågar skyddskommittens synpunkter på förslag till ny or
ganisation med hänvisning till arbetsmiljölagen 6 kap§ 9 då förslaget re
dovisats i Kontorsam men där något protokoll ej föreligger. Kommunal an
ser att skyddsombuden borde ha involverats i ett tidigare stadium av pro
cessen med hänvisning till AML 6 kap§ 4. 



SALAKOMMUN FÖRFUU{DLINGSPROTOKOLL 2 

Kommunal vill ta del av fyllnadstid, övertid, komptid sjukfrånvaro samt 
anställda med arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom nuvarande kostenhet 
för en tolvmånadersperiod bakåt. 

Kommunal anser att föreliggande förslag innebär en neddragning av anta
let tjänster samt att det inte ligger i paritet med målsättning till heltidsan
ställningar. 

Kommunal anser utifrån förslaget till nya befattningar med högre utbild
ningskrav att en validering bör göras. 

Vision anser det självklart att medarbetarna erhåller kompetensutveckling 
genom arbetsgivaren. Vision anser det viktigt att arbetsgivaren i ett tidigt 
stadium samverkar med arbetstagarorganisation för bästa lösningar vid 
organisationsförändringar. 

§4 

Arbetsgivaren anser att frågan om förändring har behandlats kort vid Kon
torsam utifrån FAS 05 och att ärendet utifrån AML handlagts genom utar
betande av risk och konsekvensanalys. Utifrån AFS 2001:1. Arbetsgivaren 
anser att man försökt få in synpunkter från medarbetare på organisations
förändring. 

Arbetsgivaren åtar sig ta fram uppgift på fyllnadstid, övertid, komptid, 
sjukfrånvaro 12 månader bakåt inom nuvarande organisation. Arbetsgiva
ren betonar att man inte tar ställning till de av Kommunal och Vision fram
förda synpunkterna på kompetensutveckling av medarbetare. 

§5 

Kommunal biträder inte arbetsgivarens förslag då antalet tjänster dras ner 
då det kan gå ut över arbetsmiljön. 

Vision biträder arbetsgivarens förslag med sina framförda synpunkter 
kring kompetensutveckling samt att tillsvidareanställda ej kommer att er
sättas av timanstä!lda. 

§6 

Förhandlingen förklaras avslutad 2013-11-08. 

Vid protokollet 

~~ 
Lars-Göran Carlsson 



SALAKOMMUN FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 3 

Justeras 
För arbetsgivarparten 

Ch~~:t-=-
För Kommunal Bergslagen 

~~ 
Catharina Rot off 

För Vision 

;;tuiUr-1 
Lens Karlsson 



""SALA 
~KOMMUN 

Riskbedömningsmall 
Arbetsplats/avdelning Arbetsmoment Medverkande 

Helena Andersson, Lars-Göran Carlsson, Britt Carlquist, 
Nya måltidsenheten Förändring av organisation Karin Danielsson, Siw Eriksson, Christine Jirving, Pia 

Karlssson, Catharina Rothoff 

Nr I. Riskbedömning av Bedömninl!: Handlinl!:sulan 
organisationen s K R Åtgärder Ansvarig Klart 

datum 
l Inbokade möten bland Måltidschef och biträdande 140701 

Längre till närmsta chef 4 3 12 cheferna måltidschef i dialog med kök 
eller arbetsledare och restauranger i 

måltidsenheten. 

12 
Fler medarbetare ska 4 2 8 Cheferna ska ha rätt Rekryterare och tillsättare av 140701 
dela på chef. kompetens. tjänster. 

3 Risk att de chefer som 2 2 4 Viktigt att kommunicera Måltidschef, biträdande 150601 
håller medarbetarsamtal lönesättning och vara måltidschef. 
använder skalan fOr tydlig med 
lönekriterierna på olika Iönekriterierna inför alla 
sätt. medarbetare. Även att 

vara tydliga att 
kommunicera rutinerna 
för detta. De tre cheferna 
ska vara överens. 

n. Riskbedömning av 
befattnin11:arna 

l Alla kommer inte till tals 4 2 8 Viktigt att skapa ett Måltidschef, biträdande 141015 
Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

Konsekvens 
K= l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

Datum 

4/11,5/11,7/11 
2013 

Kontrolldatum 

141101 

141101 

150915 

141101 



2 

3 

4 

5 

B~~b~ 
Riskbedömningsmall 
på t.ex. APT i och med att tillåtande klimat och bra 
grnpperna blir större. rntiner rör APT. T.ex. 

grnppdiskussioner, laget 
runt. Viktigt att chefen 
respekterar att 
medarbetarna är olika 
och att alla 
personligheter 
respekteras. 

Risk att måltidschef och 2 2 4 Cheferna ska ha detta 
biträdande måltidschefer som en prioriterad 
inte hinner ut till alla uppgift. 
arbetsplatser. 
Risk att köksmästaren får 3 3 9 Viktigt att vara 
för många administrativa noggrann med att 
arbetsuppgifter beskriva arbetsuppgifter 

och vara tydlig i detta. 
Risk att köksmästarrollen 4 3 12 Viktigt att 
faller in i gamla köksmästarrollen är 
restaurangföreståndarroll tydligt beskriven. 
en. 

Risk att kockarna inte 2 2 4 Information och tydligt 
släpper matlagning till vilka arbetsuppgifter 
förmån för som ingår. Ska vara 
restaurangbiträdesuppgif tydligt vad som rörväntas 
ter. av mig i min roll. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

måltidschef 

Måltidschef, biträdande 
måltids chef. 

Tillsättare av 
köksmästartjänsterna. 

Tillsättare av 
köksmästartjänsterna, 
måltidschef, biträdande 
måltidschefer, 
arbetsplatsombud 
Tillsättare av kocktjänsterna, 
kockar i nya måltidsenheten. 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

l 

i 

141015 141115 

141015 141115 

141015 141115 

141015 141115 



l 

2 

3 

B~~~~ 
Riskbedömningsmall 
HI. Riskbedömning av 
bemanning 
Nya äldreboendet. 
a)Risk med ensamarbete: a) 4 a) 3 a)12 a)Viktigt att ta ut 
Hur får man in raster schemalagd rast och 

signalera om man inte 
hinner ta sin rast. 

b) Risk att man inte b)3 b)2 b) 6 b) Viktigt att signalera 
klarar av bemanningen om så blir fallet. 
av restaurangen i det nya 
äldreboendet. 
c )Svårt att hinna prata c) 3 c)3 c)9 c) skriftliga dagliga 
ihop sig när schemat rutiner rör överlämning. 
överlappar varandra. 
Risk att arbetet blir 3 2 6 Viktigt med dagliga 
stressigare när rutiner fOr överlämning. 
Ekebygården drar ner Kan bli så att man slutar 
sysselsättningsgraden. sälja matning. 

Björkgården 
a)Risk att arbetet blir a)3 a)3 a)9 a) Tydlighet och viktigt 
stressigt, när det är fårre att signalera om det blir 
armar som utför arbetet. stressigare. T.ex. Menyn 

ändras. 
b )Risk att mer b)2 b)2 b)4 
halvfabrikat köps in. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

a)Medarbetare som arbetar 
ensamma. Måltidschef och 
biträdande måltidschefer. 

b )Kockar och köksmästare vid 
nya äldreboendet. 

c) Kock och köksmästare vid 
nya äldreboendet. 

Måltidsenhetens medarbetare 
vid Ekebygården tillsammans 
med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

a)Medarbetare vid Björkgården 
tillsammans med 
måltidschef/bitr. måltidschef 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 

141015 141115 

141015 141115 

---- --- -----



4 

B ?a/j~~ 
Riskbedömningsmall 
c)Brist på säkerheten i c)3 c)4 c)l2 c)Följa rutiner, tid för 
mathanteringen: Missa planering av specialkost. 
specialkoster och att man Mer utbildning i Mashie 
gör fel. i alla led 

d)Brist i hygienen, vi d)3 d)3 d)9 d) Se över städrutinerna 
hinner inte städa som och se vad som står i 
man ska egenkontrollprogrammet 

e)En sämre kvalitet på e)2 e)2 e)4 e)Köksmästare finns på 
maten på grund av att plats som ansvarar för 
man inte hinner göra som kvaliteten och 
det är tänkt. säkerheten. 

!)Missnöjda gäster. 1)2 1)2 1)4 l) Ständig uppiöljning 
och bra kommunikation. 
Gott bemötande. 

g)Risk for att man inte g)3 g)3 g)9 Se ovan 
hinner ta ut sin rast. 

Jakobsbergsgården 
a )Blir stressigare att a)l a)2 a)2 
hinna med alla 
arbetsuppgifter. Fler 
arbetsupm!Jfter lägf!:s på 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

c) Medarbetare, måltidschef, 
biträdande måltidschef, 
köksmästare. 

d) Medarbetare vid 
måltidsenheten tillsammans 
med måltidscheflbitr. 
måltidschef. 
e)Köksmästare, kockar, 
restaurangbiträden. 

I)AIIa medarbetare vid 
måltidsenheten tillsammans 
med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 



5 

B~~~~ 
Riskbedömningsmall 
fårre antal personal. 
b )Hinner inte utföra all b)2 b)2 b)4 b )Se över städrutinerna 
städning som ska göras och se vad som står i 
enligt städschemat. egenkontrollprogrammet 

. 
c )Otillfredsställdhet att c)2 c)2 c)4 c )Tydlig dialog mellan 
känna att man inte hinner chef och medarbetare. 
med. 
Att känna sig otillräcklig 
när man måste hasta över 
sina arbetsuppgifter. 
d)Brist i säkerheten d)2 d)3 d)6 d)Följa rutiner, tid för 
gällande specialkosten. planering av specialkost. 

Mer utbildning i Mashie 
i alla led 

a)Risk att Restaurang a)3 a)3 a)9 a) Viktigt att 
Kristinas kockar inte schemalägga 
hinner beställa och sköta arbetsuppgifterna. 
inköp av varor som de 
gör idag. 
b )Svårighet att bemanna b) 4 b)3 b)12 b) Viktigt att tänka att vi 
de båda matsalarna. har ett team och arbeta 

på förbättrad 
teamkänsla. 
Schemaläggning fOr att 
se hur det ska gå till. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

S=l Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

b )Medarbetare vid kostenheten 
tillsammans med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

c)Chefer och medarbetare vid 
måltidsenheten. 

d) Medarbetare, måltidschef, 
biträdande måltidschef, 
köksmästare 

a)Köksmästare vid restaurang 
Kristina 

b)Köksmästare, kockar och 
restaurangbiträden vid 
restaurang Kristina. 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 



B~o~~~ 
Riskbedömningsmall 

c) att restaurangen går c)2 c)2 c)4 c) Se över menyer och 
tillbaka till mer maträtter. 
halvfabrikat istället för 
att laga mat från 
grunden. 
d) Risk att vi inte hinner d)l d)l d)l 
laga ett fullgott 
mellanmål. 
e )Stopp i flödet i e)4 e)3 e)12 e)Kommunikation och 
diskrummet. samarbete med skolans 
Smutsig disk om man inte schemaläggare. Att få ett 
hinner med att jämnt flöde är viktigt. 
kontrollera rena och 
smutsiga tallrikar. 
Smutsiga kantiner gör att 
säkerheten fOr 
kontaminering minskar. 
:!)Risk att man inte hinner :1)3 :1)2 :1)6 :!)Schemaläggning av 
ta ut rast. raster och dialog om man 

inte hinner. 

g) Hinner inte städa enligt g)3 g)2 g)6 
städschemat i 
egenkontrollen på grund 
av att det är stora ytor. 
h)Varorna kommer h)2 h)2 h)4 h) Ställa krav i 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

c)Menyskrivare, kockar, 
köksmästare 

e)Köksmästaren for 
restaurangen samt måltidschef, 
biträdande måltidschef. 

:1) Medarbetare och chefer vid 
måltidsenheten. 

h) Upphandlare och 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 



6 

~~~b~ 
Riskbedömningsmall 
samtidigt som man lagar livsmedelsupphandlingen 
mat och hinner inte ta och samverka med 
hand om varorna som leverantörerna. 
inte håller temperatur. 
i)Hinner inte ta fram och i)2 i)2 i)2 
fOrbereda matlagningen 
som man gör idag. (fisk 
tar fem dagar att tina) 

Turbo, Dalhem och 
Ekorren 
a)Hur ska man hinna a)3 a)3 a)9 a)I samarbete med chef 
med att täcka in dagens och forskolechef se över 
alla sysslor på kortare tid dagens arbetsuppgifter. 
b )Risk att svinnet ökar. b)2 b)l b)2 
c )Svårt att ta ut rasten. c)3 c)2 c)6 c) Se ovanstående 
d)Risk att samarbetet inte d)2 d)2 d)4 d) Kommunikation och 
blir bra med forskolans dialog med den chef som 
personal. ansvarar fOr processen. 

Kontakt ska ske på rätt 
nivå i organisationen. 

e)Risk fOr att man e)2 e)l e)2 
använder mer 
halvfabrikat i l 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

upphandlingsansvarig 
måltidschef. 

a)Kockoch 
måltidschef!bitr.måltidschef. 

c) chef och medarbetare 
d) Måltidschef/bitr. måltidschef 
och medarbetare 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 

l 
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P'mSALA 
~KOMMUN 

Riskbedömningsmall 
verksamheten 
t) Ökad risk ror att man t)3 t)3 t)9 t)Följa rutiner, tid för 
gör misstag med planering av specialkost. 
specialkostema då de Mer utbildning i Mashie 
oftast ökar och tiden i alla led 
minskar. 
g)Brist i städningen enligt g)3 g)2 g)6 g)Se över städrutinerna 
egenkontrollens och se vad som står i 
städsehem a. egenkontrollprogrammet 
h)Risk att mellanmål och h)2 b)l h)2 
frukost inte blir 
fullvärdigt enligt 
riktlinjerna. 

Ösby 
a)Stressigare och högre a)2 a)2 a)4 a)Nya rutiner när nya 
risk för olycksfall och köket är färdigbyggt. 
sjukdomar. Utbildning i nya 
b )Risk att kvaliteten inte b)l b)l b)l maskiner. 
kommer att höjas på 
maten för att man inte 
hinner laga mat från 
grunden. 
c)Sämre bemötande till c)l c)l c)l 
gästen. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

!)Medarbetare, Måltidschef, 
bitr.måltidschef. 

g)Medarbetare, måltidschef, 
bitr. måltidschef. 

a)Måltidschef, biträdande 
måltidschef, medarbetare. 

Konsekvens 
K= l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 

--



1. 

2. 

B~o~k~ 
Riskbedömningsmall 

d)Risk fOr att inte hinna d)2 d)2 d)4 d)Schemaläggning av 
ta ut raster. raster och dialog om man 

inte hinner. 
e )Risk fOr brister i e)l e)l e)1 
städningen. 
!)Sophantering: Svårt att t)3 t)2 t)6 t)Följa rutiner för 
hantera soporna på ett sophanteringen. Se till 
hygieniskt sätt. att slang finns på rätt 

ställe f'ör rengöring av 
sop kärl. 

g)Risk f'ör att inte hinna g)2 g)2 g)4 g)Kaffeantomat 
med att ställa fram f'ör-
och em-fika och ta betalt 
f'ör detta. 
(tanken är att det är 
renoverat l juli) 

IV. Övergripande risker 

Känner ingen 3 3 9 Gemensamma 
arbetsglädje efter alla utbildningar och 
förändringar. aktiviteter. Komma 

överens om 
gemensamma 
värdegrunder. 

Risk att man inte kan 3 3 9 Noggranna rutiner ska 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

$;1 Mycket ovanligt 
$;2 Ovanligt 
$;3 Ganska ovanligt 
$;4 Vanligt 
$;5 Mycket vanligt 

d)Måltidschef, köksmästare, 
medarbetare 

!)Medarbetare tillsammans med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

g)Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, biträdande 
måltidschef, medarbetare. 

Medarbetare i samarbete med 

Konsekvens 
K;l Mycket liten 
K;2 Liten 
K;3 Kännbar 
K;4 Allvarligt 
K;S Mycket allvarligt 

150115 150415 

150115 150415 
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~SAlA 
~KOMMUN 

Riskbedömningsmall 
servera säker mat på finnas i varje kök och 
grund av stress. restaurang. 
Risk att personerna inte 2 3 6 Gemensamma aktiviteter 
passar ihop i nya för att bilda team. 
arbetslagen 
Risk att mycket energi 3 3 9 Viktigt att få tid att 
går åt till annat så som att bearbeta ny placering 
jobba ihop nya arbetslag, mentalt. 
lära sig nya rutiner och Planerad introduktion 
ny verksamhet, ny för varje team. 
utrustning. Istället för att 
ägna sig åt effektivt 
arbete i början av 
omorganisationen. 
Svårt att lära sig ny 3 2 6 Utbildning och 
maskinpark och nya introduktion 
rutiner på nya 
arbetsställen. 
Risk för ökat 2 3 6 Se över behov av att 
vikariebehov, då rekrytera timanställda. 
organisationen blir mer 
slimmad och det blir ökad 
sårbarhet. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

måltidschefer. 

Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, bitr. måltidschef i 
samråd med 
vikariesam ordnare. 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141101 

141015 141101 

141015 141101 

150601 150915 



SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga KS 2013./263/4 
2013 -n- 2 7 

Sala 27 november 2013 

Skrivelse till Kommunstyrelsen angående Kostenhetens 

omorganisation i Sala Kommun 

Genom ett pågående arbete med arbetsplatsbesök och branschträffar anser vi att vi har mycket 

kunskap om hur arbetstagarna mår och deras Arbetsmiljö i nuläget. 

Utifrån den information från alla kostenhetens kök, så vet vi att det redan idag är en tung 

arbetsbelastning och då anser vi att det inte är möjligt med nio stycken färre tjänster. 

Förslaget om att dra ner heltidstjänsterna på förskaleköken är orealistiskt. För att ha täckning hela 

dagen med frukost, lunch och mellanmål krävs en heltidstjänst för att hinna med alla arbetsuppgifter. 

För att klara den kvalite som är idag så krävs planering, förberedelser, beställningar, tillagning, disk 

och städ samt livsmedelslagens krav på dokumentation. Tilläggas kan att vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle därav många specialkoster utöver det vanliga med allergikost. På en förskola är det i stort 

sett hälften special koster. 

l äldreomsorgen finns förslag att minska bemanningen på Björkgårde n, Ekebygården och 

Jakobsbergsgården. Redan idag är arbetsbelastningen för hög. Eftersom det är verksamhet som skall 

bedrivas 365 dagar under året med frukost, lunch och middag därutöver kaffe på förmiddagen och 

eftermiddagen samt nattfastan för de äldre som behöver vara så kort som möjligt 

Utifrån förslaget för skolrestaurangerna ser vi att det inte finns någon möjlighet att behålla den 

nuvarande kvaliten. De nerdragningar som är föreslagna är så stora att det blir svårt att få det att 

fungera. 

Vi har också en arbetsmiljölag/arbetstidslagen att ta hänsyn till, där vi redan nu ser att de som 

arbetar i köken inte har möjlighet att ta ut sina raster. De finns arbetsplatser där man försöker ta 

bort kaffepaus, dvs det som är praxis enligt arbetsmiljölagen att man har rätt till paus minst fem 

minuter per timme och lägga samman till en kaffepaus förmiddag och eftermiddag. 

1 det nya förslaget skall det finnas 34 kockar och 13 restaurangbiträden. Idag är det omvända i stort 

sett. Då funderar vi hur Kostenheten tänker göra? Kommunal förutsätter att det finns pengar till att 

validera eftersom de allra flesta har väldigt många tjänsteår men inte rätt formell utbildning för sitt 

yrke. Vi anser att ökning av kockar också skall ske utifrån naturlig avgång. 

Det man kan utläsa av dokumentet från Kostenheten är att det kommer att bli väldigt många 

förflyttningar av personal och förändringar. Det betyder att många arbetsgrupper blir splittrade vilket 

innebär att det blir svårigheter att få arbetsgrupper att fungera. 

sala kommun som vill vara en attraktiv arbetsgivare i sin profil behöver se över hur attraktiv man är 

bland sina arbetstagare i detta läge. 



Hur ser det ut med arbetsglädjen när det bara blir mer och mer att göra för mindre pengar och 

arbetstid för våra medlemmar? Vad är det för trygghet för arbetstagarna när de skall täcka för 

anställda som är sjuka och lediga, vilket naturligtvis är vanligt att vara ibland men inte att 

arbetskamraterna hela tiden skall täcka upp och flytta runt och inte veta var man skall arbeta när 

man kommer till sitt arbete. Vi anser att det behövs en vikariepool med fast anställd personal för att 

möta upp de krav som ställs på arbetet i kostenheten/måltidsenheten. 

Arbetstagarna behöver också få arbetsro och positiv feedback som det så vackert heter för att känna 

att det blir bra på arbetsplatsen och för att kunna utföra ett bra arbete. 

Nu kräver vi från Kommunal Bergslagen sektion Sala att detta 

förslag läggs ner eller omarbetas så att våra medlemmar kan få 

finnas kvar och får fortsätta göra det fantastiska arbete som utförs 

idag. Även kostchefen anser att personalen är solidarisk och utför 

ett bra arbete idag. 

För Styrelsen 

Kommunal Bergslagen sektion Sala 

C::vJ(A ~)oYh, .......................................................................... 

Ewa Hjorth 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-12 

Dnr 2012/355 

Redovisning av resultat av undersökningar av förorenat området 
vid Gamla Hyttan samt ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag 
för fortsatt översiktlig undersökning av området 

INLEDNING 
Sala kommun har agerat huvudman för översiktliga undersökningar av det förore
ningsskadade området Gamla Hyttan. Resultaten har visat på höga halter metaller i 
marken. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/ 262/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/ 262/2, karta 
Bilaga KS 2013;' 262;'3, ansökan om statsbidrag 

Jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med Bilaga KS 2013/262/3, ställa sig bakom förvaltningens ansökan 
till Länsstyrelsen i Västmanlands län om statsbidrag för fortsatta undersökningar 
vid Gamla Hyttan, 
att åta sig huvudmannaskap för dessa undersökningar, samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med Bilaga KS 2013/262/3, ställa sig bakom förvaltningens ansökan 
till Länsstyrelsen i Västmanlands län om statsbidrag för fortsatta undersökningar 
vid Gamla Hyttan, 

att åta sig huvudmannaskap för dessa undersökningar, samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 (lO} 
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~KOMMUN 

l (2) 
2013-11-04 

DIARlEN R: 2012-355 

1
-SÄLA KOMMUN 
Kommt1nstvrelsens förvaltning 

jenny Sivars l Ink 2013 -11- O 4 
Kommunstyrelsen i Sala 

Översiktliga undersökningar av det föroreningsskadade området 
Gamla Hytta, Sala kommun 
Sala kommun har agerat huvudman för översiktliga undersökningar av det 
föroreningsskadode omr/idRt (;nmla Hytton. Resu/toten hor visat på höga halter 
metaller i marken. 

Bakgrund 
Hyttan byggdes på 1540-talet för anrikning av silvermalm från Sala Silvergruva. Få 
1800-talet startade även lakning <lV !lftersand. Hyttan lades ner ca 1880. 

Sala kommun beviljades i februari 2013, 200 000 kronor för översiktliga 
undersökningar av det föreningsskadade området vid Gamla Hyttan. Provtagning av 
området har skett under september och oktober månad 2013. Rapporten från 
un-dersökningen-är inte klar i sin helhet men delar av resultäle!f är-fec!öVisäde til! 
kommunen. Området och provtagningspunkter framgår av bilaga 1. 

På fastigheterna som omfattas av undersökningen finns idag ett friluftsområde, ett 
industriområde samt ett bostadshus. På området finns också upplag med aftersand 
(restprodukt från hyttverksamheten). Dessa upplag täcktes på 90-talet som 
dammbekämpande åtgärd. Friluftsområdet är inhägnat för att förhindra motortrafik 
men med möjlighet att ta sig in till fots. 

Resultat 
Resultaten av undersökningarna så här långt visar på mycket höga metallhalter i 
marken. Medelvärdet för bly i området ligger 20 gånger över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning. Även halterna kadmium, 
arsenik, kvicksilver och zink är kraftigt förhöjda . 

Resultaten indikerar tydligt på ett behov av att fortsatt undersöka området. 
Ansökningstiden för statliga bidragsmedel till undersökningar gick ut i oktober 
månad. För att inte behöva vänta ett helt år på att komma vidare, har tekniska 
kontoret ansökt om 650 000 kronor i stadsbidrag fö r fortsatta undersökningar, trots 
att Förstudien i sin helhet inte är färdigstä lld. Ansökan finns i bilaga 2. 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Radhusgatan 4 C 
Vaxel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekmska@sala.se 
www.sala.se 

lenny Sivars 
Miljöingenjor 

jenny.sivars@sala.se 



Förutsättningar för ansökan är att kommunen agerar huvudman även för de 
fortsatta undersökningarna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

glllägga informationen om resultaten från Förstudien till handlingarna 

.9.ll Sala kommun ställer sig bakom ansökan om stadsbidrag för fortsatta 
undersökningarna av Gamla hyttan och åtar sig fortsatt huvudmannaskap för dessa 
undersökningar. 

Bilagor: 
l.l<i!rt~liver p_r_Qyj:_ggningspun.l<ter _ 

2. Ansökan om stadsbidrag för fortsatta översiktliga undersökningar av det 
föroreningsskadade området Gamla Hyttan, Sala kommun 

2 (2) 

2013-11-04 



Bilaga KS 2013 / 262/t 2 

GAMLA HYTTAN 
Provtagningspunkter 
Jord- Grundvatten 

Datum: 201 3-10-08 

Skala (A4): 1:5 000 
o 40 80 120 160 200 

m 

@ Lantmätenet, dnr 109-201012667 

Provpunkter 

O Vattenmossa 

• Jordprovtagning 

• Grundvattenrör 

t 
((&~ 
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Bilaga KS 20 13/ 262/3 

m~~M~ 
GAMLA HYTIAN 

Ansökan om statsbidrag för fortsatta översiktliga undersökning av 
det föroreningsskadade området Gamla Hyttan, Sala kommun 
Sala kommun ansöker om 650 000 kronor i stadsbidrag för fortsatta undersökningar 
av området Gamla Hyttan. På området pågår en förstudie som kommer vara färdig i 
sin helhet senast i mitten av november 2013. Denna ansökan kommer att kompletteras 
så snartförstudienär färdig i sin helhet. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Sökande: Sala kommun 
Kontaktperson: Jenny Sivars, projektledare 
Adress: Sala kommun 

Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Telefon (direkt) : 0224-74 7410 
Telefon (växel): 0224-74 70 00 
E-post: iennv.sivars®sala.se 
Hemsida: www.sala.se 

INLEDNING 
Sala kommun (kommunen) agerar sedan 2012 huvudman för översiktliga 
undersökningar vid Gamla Hyttan i Sala kommun. Kommunen beviljades 200 000 
kronor för genomförande av översiktliga undersökningar. För dessa medel har 
provtagning av mark, yt- och grundvatten samt sediment är utförts i september och 
oktober månad 2013. Inom ramen för redan beviljade medel kommer även en 
mätning av kvicksilverånga inomhus att utföras. 

Resultaten av undersökningarna har inte sammaställts i sin helhet och 
riskbedömning är ännu inte utförd. Men de resultat som nu finns att tillgå visar på 
uppseendeväckande höga halter arsenik, bly, kadmium zink och kvicksilver i 
marken på området. De högsta halterna är kopplade till den fastighet där ett 
bostadshus finns med permanentboende. Halterna är så höga att området bedöms 
prioriterad för fortsatta undersökningar. 

Då ansökningstiden för fortsatta undersökningar med statliga medel går ut i oktober 
2013 görs en ansökan om fortsatta medel innan förstudienär klar i sin helhet. Detta 
för att slippa vänta ett helt år innan fortsatta undersökningar kan ske. Ansökan 
kompletteras så snart förstudien är färdigställd. 

l (4) 

2013-10-22 

PM 

SALA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box304 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 

Jenny Sivars 
Miljöingenjör 

jenny.sivars@sala.se 
733 25 sala 

www.sala.se 



OMRÅDESBESKRIVNING 
Hyttan byggdes på 1540-talet för anrikning av silvermalm frän Sala silvergruva. På 
1800-talet startades även lakning av aftersand. Hyttan lades ned runt 1880. 

Utifrån hyttans utsträckning på häradsekonomiska kartan från 1910, bedöms 
följande fastigheter ingå i det föroreningsskadade objektet Gamla hyttan i Sala: 
Kristina 4:8, Kristina 4:232, Kristina 4:252, Nystrand 1:13 (skifte 1+2+3), Nystrand 
1:14, Nystrand 1:15, Nystrand 1:1 och Sala Prästgård 1:6. 

På området söder om vägen finns avfallshögar med aftersand (restprodukt frän 
hyttverksamheten). Högarna täcktes som dammbekämpande åtgärd på 90-talet. Här 
finns ett industriområde där lackeringsverksamhet förekommer samt ett 
bostadshus. Attersand har använts som fyllnadsmassor på detta område. 

Norr om vägen är ett strövområde. Området är inhägnat för att förh indra 
motortrafik men anordnat för att man ska kunna promenera där. På området finns 
aftersand åiffust utspritt. 

Området är i MIFO 1 klassat som riskkiass 1. sedimentundersökningar i Sagån som 
genomfördes 2010 visar ett påslag av flera metaller som indikerar på ett läckage 
från området. 

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR l FÖRSTUDIEN 
Följande undersökningar är gjorda i förstudie n: 

4 stycken grundvattenrör är satt 

Jordprover är taget i 23 punkter 

2 sedimentprover är taget i dike öster om området 

Vattenmossa är utsatt i Sagån (4 punkter) 

2 stycken Jaktest (L/S 2) är analyserade 

Provtagningspunkterna framgår av bilaga 1. 

En inomhusmätning av kvicksilverånga kommer att utföras i bostadshuset inom 
ramen för nuvarande projekt. 

Utöver dessa undersökningar har kommunen bekostat sedimentprovtagning i Sagån 
i sex punkter nedströms som komplement till tidigare sedimentprovtagning. 

Resultat 
Samtliga resultat för området är ännu inte analyserade och sammanställda. 
Resultaten från jordprovtagningen framgår av bilaga 2. Sammanfattningsvis kan 
man säga att halterna arsenik, kadmium, kvicksilver, bly och zink är kraftigt 
förhöjda i hela undersökningsområdet. Av tabellen nedan framgår en 
sammanställning med min, max, medel och medianvärden för ovan nämna ämnen. 
Även generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) framgår. 
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Medelvärdet för bly i området är 20 gånger högre än det generella riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning och 160 gånger högre än det generella riktvärdet 
för känslig markanvändning. 

FÖRSLAG TILL FORTSATTA ARBETEN INKLUSIVE KOSTNADER 
Med hänsyn till de höga halterna förorening i mark bedömer kommunen det 
prioriterat att snabbt gå vidare och genomföra kompletterade undersökningar för 
att på ett säkrare sätt kunna bedöma riskerna för människors hälsa och miljön samt 
få ett bättre underlag för bedömning av åtgärdsbehovet Syftet är också att avgränsa 
föroreningen och uppskatta mängden artersand som finns på området. 

Förslag på fördelning av kostnader; 

Aktivitet Kostnad 

Projektledning och 150 000 kronor 
beställarstöd 

Fältarbete och analyser 350 000 kronor 

Resultatsammanställning, 150 000 kronor 
uppdragsledning, 
resekostnader mm 

Summa 650 000 kronro 

Undersökningsområdet utökas förslagsvis till att omfatta även de dammar som finns 
söder om området (del av Kristina 4:8) för att kunna bedöma om spridning skett åt 
det hållet. 

TIDPLAN 
Kommunen kommer komplettera denna ansökan senast i mitten av november 2013. 
Så snart medel beviljas kommer arbetet påbörjas. slutredovisning av arbetet sker i 
oktober 2014. 
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~SALA 
~KOMMUN 

ORGANISATION OCH HUVUDMANNASKAP 
Kommunen har för avsikt att fortsatt att agera huvudman för undersökningar av 

området. 

KOMMUSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

~~Cfi-~ 
Göran Åkesson 
chef tekniska kontoret 

Bilagor: 

1. Karta över provtagningspunkter 

Jenny Sivars 
miljöingenjör, Tekniska kontoret 

2. Sammanställning av analysresultat Uord) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-12 

SALA KO MUNo1 
Kommunstyrelsens förvaltning 

l!lk. 2013 l 5 
D!il!illl!r~ 
:.GUL-:> 

l 

Dnr 2013.1450 

§ 92 Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning 
av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av 
utfall och tillämpning av de nya strandsskyddsreglerna. 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Sala kommun har inbjudits att lämna synpunkter på relevanta delar av 
frågeställningarna kring de nya strandskyddsreglerna. 

Beredning 
Se tjänsteyttrande, 2013-11-05, bilaga l. 

Magnus Gunnarsson föredrar ärendet 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande enligt tjänsteyttrande 2013-11-05, bilaga L 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

tx:p i] III) 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN KOMMUN ~ 

BYGG OCH MILJÖ 

BYGG- OCH MILJÖ SALA-HEBY 
Kjell Eklund 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering 
och översyn av utfall och tillämpning av de nya 
strandskyddsregi e rna. 

Bakgrund 

De båda verken har av regeringen tilldelas uppdraget att genomföra en utvärdering 
och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Saia kommun 
har inbjudits att lämna synpunkter på relevanta delar av frågeställningarna. 

Sa/a kommuns erfarenheter med den nya strandskyddslagen så här långt 

Dagens strandsk-yddslagträdde i kraft 2009/2010 och innebar en rad förändringar 
rörande handläggnings rutiner såväl som bedömningsgrunder. Förändringar som 
bland annat inneburit avsevärda merarbeten i handläggning. 

Trycket på att få bygga i strandnära lägen under de här åren har i kommunen varit 
utomordentligt lågt. I snitt ett ärende per år har hittills handlagts vilket i sin tur 
negativt påverkat möjligheten att upparbeta snabbare rutiner. Ett faktum som gör 
att det ännu är för tidigt att göra några mer omfattande slutsatser. 

Utredningen pekar bland annat på att de beslut som lämnas om dispenser ofta 
saknar eller undermåligt redovisar "särskilda skäl". Vidare saknas uppgifter om 
dispensen är förenlig med strandskyddets syfte. I de ärenden som hittills handlagts 
har de nämnda bedömningsgrunderna alltid genomarbetats och redovisats tydligt. 
Rutiner finns för detta i de särskilda mallar som utarbetats och som för övrigt 
funnits med sedan gamla lagen. 

Beträffande hanteringen av ärenden knutna till LIS områdena (LIS är ett av de 
"särskilda skälen" som en dispensgivning ska ha bäring mot), så har detta ännu inte 
kunnat utnyttjas eftersom några LIS områden ännu inte har beslutats. 

Kjell Eklund 

Kommunekolog/strandskydds handläggare 
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SALAKOMMUN 
Bygg- och miljöförvaltningen Sa!a-Heby 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-553 31/552 41 
Fax: 0224-559 30 
byggmiljo@sala.se 

Magnus Gunnarsson 
miljöchef 

Magnus.Gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-553 30 

www.sala.se 
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REG ER l NGSKANSLI ET 

Miljödepartementet 

Naturmiljöenheten 

Linnea Rosenlöf 

Telefon 08-405 37 89 
linnea.rosenlof@regeringskansliet.se 

Remiss 

2013-10-21 ~2013/2429/Nrn 

Enligt sändlista l Kom~~~r~~~MMI!nlng 
l 2 1 

Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av 
regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och 
tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm) 

Remissinstanser: 

1. Riksrevisionen 
2. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 
3. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
4. Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
5. Domstolsverket 
6. Försvarsmakten 
7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
8. Socialstyrelsen 
9. Statens folkhälsoinstitut 
10. Statens fastighetsverk 
11. Fortifikationsverket 
12. Kammarkollegiet 
13. Statskontoret 
14. Länsstyrelsen i Stockholms län 
15. Länsstyrelsen i Uppsala län 
16. Länsstyrelsen i Södermanlands län 
17. Länsstyrelsen i Östergötlands län 
18. Länsstyrelsen i J önköpings län 
19. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
20. Länsstyrelsen i Kalmar län 
21. Länsstyrelsen i Gotlands län 
22. Länsstyrelsen i Blekinge län 
23. Länsstyrelsen i Skåne län 
24. Länsstyrelsen i Hallands län 
25. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
26. Länsstyrelsen i Värmlands län 
27. Länsstyrelsen i Örebro län 
28. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Postadress 
103 33 stockhalm 

Bes(Jksadress 
Tegelbacken 2 

Telefonväxel 
08-405 lO 00 

Telefax 
08-24 16 29 

E-post: m.registrator@regeringskansl iet.se 

Telex 
154 99 MINEN S 
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29. Länsstyrelsen i Dalarnas län 
30. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
31. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
32. Länsstyrelsen i Jämtlands län 
33. Länsstyrelsen i Västerbottens län 
34. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
35. Havs- och vattenmyndigheten 
36. Stockholms universitet 
37. Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för fastigheter och 

byggande 
38. Uppsala universitet 
39. Lunds universitet 
40. Göteborgs universitet 
41. Mittuniversitetet 
42. Starens jordbruksverk 
43. skogsstyrelsen 
44. Sametinget 
45. Sveriges lantbruksuniversitet 
46. Centrum för biologisk mångfald 
47. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
48. Starens geotekniska institut 
49. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
50. Lantmäteriet 
51. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls byggande, 

Formas 
52. Trafikverket 
53. Tillväxtverket 
54. Myndigheten för tillväxtpolitiska urvärderingar och analyser 
55. Starens Energimyndighet 
56. VisitSweden AB 
57. Riksantikvarieämbetet 
58. Naturhistoriska riksmuseet 
59. Botkyrka kommun 
60. Danderyds kommun 
61. Ekerö kommun 
62. Haninge kommun 
63. Huddinge kommun 
64. Järfälla kommun 
65. Lidingö kommun 
66. Nacka kommun 
67. Norrtälje kommun 
68. Nykvarns kommun 
69. Nynäshamns kommun 
70. Salems kommun 
71. Sigtuna kommun 
72. Sollentuna kommun 
73. Solna kommun 
74. Stockholms kommun 
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75. Sundbybergs kommun 
76. Södertälje kommun 
77. Tyresö kommun 
78. Täby kommun 
79. Upplands-Bro kommun 
80. Upplands Väsby kommun 
81. Vallentuna kommun 
82. Vaxholms kommun 
83. Värmdö kommun 
84. Österåkers kommun 
85. Enköpings kommun 
86. Flens kommun 
87. Eksjö kommun 
88. Habo kommun 
89. Nässjö kommun 
90. Ljungby kommun 
91. Västerviks kommun 
92. Gotlands kommun 
93. Karlskrona kommun 
94. Oiofströms kommun 
95. Sölvesborgs kommun 
96. Båstads kommun 
97. Höganäs kommun 
98. Simrishamns kommun 
99. Trelleborgs kommun 
100. Kungsbacka kommun 
101. Kungälvs kommun 
102. Lerums kommun 
103. Lysekils kommun 
104. Melleruds kommun 
105. Strömstads kommun 
106. Svenljunga kommun 
107. Tjörns kommun 
108. Öckerö kommun 
109. Karlstads kommun 
110. T ors by kommun 
111. Årjängs kommun 
112. Askersunds kommun 
113. Hällefors kommun 
114. Karlskoga kommun 
115. Kungsörs kommun 
116. Sala kommun 
117. Faluns kommun 
118. Morakommun 
119. Älvdalens kommun 
120. Gävle kommun 
121. Ljusdals kommun 
122. Härnösands kommun 



123. Örnsköldsviks kommun 
124. Bergs kommun 
125. Krokoms kommun 
126. Norsjö kommun 
127. Skellefteå kommun 
128. Storumans kommun 
129. Arjeplogs kommun 
130. Gällivare kommun 
131. Region Halland 
132. Region Skåne 
133. Västra Götalandsregionen 
134. Regionförbundet i Kalmar län 
135. Regionförbundet Jämtlands län 
136. Region Dalarna 
137. Regionförbundet Östsam 
138. Region Blekinge 
139. Regionförbundet Uppsala län 
140. Regionförbundet Sörmland 
141. Regionförbundet J önköpings län 
142. Regionförbundet Gävleborg 
143. Region Värmland 
144. Regionförbundet Södra Småland 
145. Regionförbundet i Örebro län 
146. Regionförbundet i Västerbotten 
147. Sveriges Hembygdsförbund 
148. Sveriges Kommuner och Landsting 
149. Svenska Naturskyddsföreningen 
150. Svenskt Näringsliv 
151. Lambrukarnas Riksförbund 
152. skogsindustrierna 
153. Svenska Turistföreningen 
154. Ekoturismföreningen 
155. Näringslivets Regelnämnd 
156. Advokatfirman Åberg & Co 
157. Båtbranschens Riksförbund (SweBoat) 
158. Egnahemsägarnas Riksförbund 
159. Fastighetsägarna Sverige 
160. Friluftsfrämjandet 
161. Fältbiologerna 
162. Föreningen för Samhällsplanering 
163. Företagarna 
164. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva! 
165. HSB Riksförbund 
166. Hyresgästföreningen, Riksförbundet 
167. LRF Skogsägarna 
168. N arrlandsförbundet 
169. Strandskyddarna-Nätverket för bevakning av byggnation i 

skärgården 
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170. Rese- och Turistnäringen i Sverige 
171. Skärgårdarnas Riksförbund 
172. SmåKom 
173. Sportfiskarna 
174. Stiftelsen för fritidsområden i Skåne 
175. Stiftelsen Tyrestaskogen 
176. Stockholms skridskoseglarklubb (SSSK) 
177. Svensk Turism AB 
178. Svensk vindkraftförening 
179. Svenska Botaniska föreningen 
180. Svenska Båtunionen 
181. Svenska Fjällklubben 
182. Svenska Frisksportförbundet 
183. Svenska Kanotförbundet 
184. Svenska Kryssarklubben 
185. Scouterna 
186. Svenska Segiarförbundet 
187. Svenska skridskoförbundet 
188. Svenskt Friluftsliv 
189. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
190. Sveriges Byggindustrier 
191. Sveriges Entomologiska Förening 
192. Sveriges Fiskares Riksförbund 
193. Sveriges FisketurismFöretagare 
194. Sveriges Fiskevattenägareförbund 
195. Sveriges Jordägareförbund 
196. Sveriges Ornitologiska förening 
197. Upplandsstiftelsen 
198. Vattenbrukarnas riksförbund 
199. Villaägarnas riksförbund 
200. Världsnaturfonden i Sverige 
201. skärgårdsstiftelsen 
202. Bergvik skog 
203. Sveaskog AB 
204. Sveriges Arkitekter 
205. Sveriges stadsarkitektförening 
206. Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare 
2 O 7. Samhälls byggarna 
208. Strandskyddsdelegationen 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 1 
januari 2014. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Det svar 
som lämnas per e-post ska skickas till: 
m.registrator@regeringskansliet.se och 
linnea.rosenlof@regeringskansliet.se. 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och 
materialet i det redovisade uppdraget (redovisningen finns på regeringens 
hemsida). 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 

F ör andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss- hur och vaiför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

~1:ft.~ 
Departementsråd 

Kopia för kännedom 

Naturvårdsverket 
Boverket 
Finansdepartementet/BA 
Kulturdepartementet/KA 
Landsbygdsdepartementet/EL T /LB 
Näringsdepartementet/R T 
Socialdepartementet/PBB 



Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Linnea Rosenlöt <linnea.rosenlof@regeringskansliet.se> 
den 21 oktober 2013 16:31 
registrator@riksrevisionen.se; svea.avd6@dom.se; mmd.vanersborg@dom.se; 
domstolsverket@dom.se; exp-hkv@mil.se; registrator@msb.se; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; registrator@fhi.se; sfv@sfv.se; 
fortv@fortifikationsverket.se; registratur@kammarkollegiet.se; 
registrator@statskontoret.se; havochvatten@havochvatten.se; registrator@su.se; 
registrator@abe.kth.se; registrator@uu.se; lu@lu.se; registrator@gu.se; 
reg istrator@miun. se; jord bruksverket@jordbruksverket.se; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; kansli@sametinget.se; registrator@slu.se; 
cbm@slu.se; mail@mistra.org; sgi@swedgeo.se; smhi@smhi.se; registrator@lm.se; 
registrator@formas.se; trafikverket@trafikverket.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; 
info@tillvaxtanalys.se; registrator@energimyndigheten.se; reception@visitsweden.com; 
registrator@raa.se; registrator@nrm.se; regionen@regionhalland.se; region@skane.se; 
post@vgregion.se; info@rfkl.se; registrator@regionjamtland.se; info@regiondalarna.se; 
office@ostsam.se; kansli@regionblekinge.se; info@regionuppsala.se; 
info@region.sormland.se; landstinget@lj.se; info@regiongavleborg.se; 
patrik.hamberg@regionvarmland.se; info@rfss.se; regionorebro@regionorebro.se; 
regionforbundet@regionvasterbotten.se; kansli@hembygd.se; info@skl.se; 
remisser@naturskyddsforeningen.se; remisser@svensktnaringsliv.se; info@lrf.se; 
camilla.hallgren@skogsindustrierna.org; info@stfturist.se; info@ekoturism.se; 
fnfc@nnr.se; info@adv~aberg.se; infc@sweboat.se; k:ansli@egr.ahemsagarr.a.se; 
info@fastighetsagarna.se; info@friluftsframjandet.se; info@faltbiologerna.se; 
kans!i@planer!ng.crg; info@foretagarna.se; info@helasverige.se; riksforbundet@hsb.se; 
info@hyresgastforeningen.se; pia.broberg@skogsagarna.lrf.se; kansli@norrland.info; 
aakermo-holger@telia.com; info@rts.se; info@skargardarna.se; 
peter.lindroth@karlsborg.se; info@sportfiskarna.se; kansli@sssk.se; 
info@svenskturism.se; ulla@svensk-vindkraft.org; sbf@sbf.c.se; info@batunionen.com; 
info@fjallklubben.se; kansli@frisksport.se; info@kanot.com; info@sxk.se; 
info@scouterna.se; ssf@ssf.se; sweskate@skridsko.rf.se; info@svensktfriluftsliv.se; 
info@bygg.org; info@sef.nu; henrik.loveby@yrkesfiskarna.se; info@seff.org; 
thomas.lennartsson@vattenagarna.se; gs@jordagarna.se; anders.w@ornitologerna.se; 
info@upplandsstiftelsen.se; henrik.hammar@moderat.se; info@villaagarna.se; 
info@wwf.se: kansliet@skargardsstiftelsen.se; info@bergvikskog.se; info@sveaskog.se; 
kansli@arkitekt.se; stina.fahlgren@tyrens.se; leif.johnsson@fsbs.se; 
info@samhallsbyggarna.org; S Strandskyddsdelegationen; kommun@botkyrka.se; 
kommunen@danderyd.se; kommunstyrelsen@ekero.se; haningekommun@haninge.se; 
huddinge@huddinge.se; jarfalla.kommun@jarfalla.se; lidingo.stad@lidingo.se; 
nacka.kommun@nacka.se; norrtalje.kommun@norrtalje.se; kommun@nykvarn.se; 
kommunstyrelsen@nynashamn.se; info@salem.se; sigtuna.kommun@sigtuna.se; 
sollentuna.kommun@sollentuna.se; solna.forum@solna.se; 
kommunstyrelsen@stadshuset.stockholm.se; kommunstyrelsen@sundbyberg.se; 
sodertalje.kommun@sodertalje.se; kommun@tyreso.se; tabykommun@taby.se; 
upplands-bro.kommun@upplands-bro.se; upplands. vasby.kommun@upplandsvasby.se; 
kommun@vallentuna.se; kansliet@vaxholm.se; varmdo.kommun@varmdo.se; 
kommun@osteraker.se; kommunstyrelsekontor@enkoping.se; flens.kommun@ften.se; 
kommun@eksjo.se; info@habokommun.se; kommunstyrelsen@kommun.nassjo.se; 
kommunstyrelsen@ljungby.se; vasterviks.kommun@vastervik.se; 
gotlands.kommun@gotland.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se; ks@olofstrom.se; 
solvesborgs.kommun@solvesborg.se; bastads.kommun@bastad.se; 
kommunen@hoganas.se; simrishamns.kommun@simrishamn.se; 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se; kommun@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se; 
lerums.kommun@lerum.se; registrator@lysekil.se; kommunen@mellerud.se; 
kommun@stromstad.se; kansliet@svenljunga.se; kommun@tjorn.se; 
kommun@ockero. se; karlstadskommun@karlstad. se; torsby. kommun@torsby. se; 
kommun@arjang.se; kommun@askersund.se; hellefors.kommun@hellefors.se; 
kommun@karlskoga.se; info@kungsor.se; Kommun lnfo; info@falun.se; 
mora.kommun@mora.se; kommun@alvdalen.se; gavle.kommun@gavle.se; 
kommun@ljusdal.se; kommun@harnosand.se; kommunen@ornskoldsvik.se; 
bergs.kommun@berg.se; krokoms.kommun@krokom.se; info@norsjo.se; 
stadshuset@skelleftea.se; ks@storuman.se; arjeplogs.kommun@arjeplog.se; 
post@kommun.gellivare.se; blekinge@lansstyrelsen.se; stockholm@lansstyrelsen.se; 
uppsala@lansstyrelsen.se; sodermanland@lansstyrelsen.se; 
ostergotland@lansstyrelsen.se; jonkoping@lansstyrelsen.se; 
kronoberg@lansstyrelsen.se; kalmar@lansstyrelsen.se; gotland@lansstyrelsen.se; 

l 



Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

skane@lansstyrelsen.se; halland@lansstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se; 
varmland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se; 
dalarna@lansstyrelsen.se; gavleborg@lansstyrelsen.se; 
vasternorrland@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se; 
vasterbotten@lansstyrelsen.se; norrbotten@lansstyrelsen.se 
Remiss - Naturvårdsverkets och Soverkels redovisning av uppdraget att göra en 
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna 
Remiss strandskydd.pdf 

Till detta mail bifogas en remiss om Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av uppdraget att göra en 
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437 /N m). Remissen 
kommer även att skickas med vanlig post. 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den l januari 2014. Svaren bör lämnas både på papper 
och per e-post. Det svar som lämnas per e-post ska skickas till: m.registrator@regeringskansliet.se och 
l i n nea. rosen lo f@ regeringska nsliet. se 

l remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i det redovisade uppdraget. 
Redovisningen finns på regeringens hemsida och via denna länk: http:ijwww.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i
sa m ha liet/M i l jo arbete- i-Sve r i ge/Regering s uppdrag/Redovisa d e-2013/ U tv a r de ring-och -o ve rsyn-av-de-nya-
stra ndskyddsreglerna/ 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den 
har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger 
besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss- hur ach varför 
(SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. 

Vänliga hälsningar, 

Linnea Rosenlöt 
Departementssekreterare 
Naturmiljöenheten 
Miljödepartementet 
Regeringskansliet 
103 33 stockhol m 
08-4053789 
072-5153656 
l i n n e a. ros e n lo f@ regeringska n si i et .se 
www.regeringen.se 
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Åtgärdsbehov i det korta och långa perspektivet för 
säkerställande mot översvämning och dammgenombrott i Sala 
gruvas vattensystem 

HISTORIK 

Fram till1888 var Staten, eller Kronan som det hette tidigare, ägare till Sala 
Silvergruva med tillhörande Sala gruvas vattensystem. Därefter övergick 
ägandet först till Sala Bergslag och sedan vidare i flera turer till för 
ändamålen bildade aktiebolag som sedan såldes vidare till Svenska 
Metallverken som sedan i sin tur sålde till Avesta järnverk. 1989 köpte Sala 
kommun gruvfastigheterna av Avesta fernverk I köpet ingick också Gruvans 
vattensystem som man då fick ta över i befintligt skick. Kommunen blev 
därmed huvudman för vattensystemet och därmed också ansvarig för dess 
framtida fortlevnad, säkerhet och drift och underhåll. Som ansvarig 
förvaltare på kommunen utsågs dåvarande gatukontoret. 

Historiskt tappade vattensystemet sitt ekonomiska värde när gruvdriften 
lades ner 1908. En ytterligare orsak var att man i samma tidsera hade börjat 
ersätta vattenkraften med elektricitet. Underhållet och skötseln av dammar, 
kanaler och regleringsanordningar blev eftersatt. De flesta av de mindre 
dammarnas regleringsanordningar blev utrivna under 1920 och 1930-talet. 

I dagsläget finns endast fungerande utskov som kan reglera utflödena ut ur 
Storljusen, Stensjön, Olof-Jons och Långforsen. 

NULÄGET 

De förvaltningsmässiga förutsättningarna som råder för systemet kan 
sammanfattas i sex punkter: 

- Regleringsrätten är hävd tagen. Vattendomar saknas. 

- Dammvallar och kanaler blev fornminnesförklarade 1987. 

- Hela vattensystemet är upptaget som riksintresse för kulturmiljö. 

- Kanalen mellan Måns-Ols och gruvan ligger inom natura 2000-område. 



- Glof-Jonsdammen och Långforsen är klassade som riskklass-l dammar 

-Vattensystemet är klassat som farlig verksamhet enligt förordningen om 
skydd mot olyckor som trädde i kraft år 2003. 

Status på säkerhet, drift och underhåll kan sammanfattas i 
nedanstående punkter 

- Dammvallen vid Olof-Jons bedöms klara ett 100-års flöde men inte ett 
dimensionerande klass-l flöde. Dammvallarna vid Långforsen bedöms 
klara ett 30-års flöde men inte ett 100-års flöde. 

- Dammvallar som kan klassas som klass-Z dammar vid Storljusen, stensjön 
och Helgonmossdammen bedöms klara ett 30-års flöde men inte ett 100-
årsflöde. 

- Utloppskanalerna från Långforsen har inte sammantagen kapacitet att klara 
ett 100-års flöde ur Långforsen. 

- Det saknas farbara vägar fram till dammvallarna i Storljusen och 
Helgonmossen. 

- Dammvallarna mellan Måns-Ols och Folkparken (Gröna gången) kan klassas 
som riskobjekt med hög sannolik för stor skada på nedströms liggande 
bebyggelse och anläggningar om de brister. 

- Handhavande och manualer för drift, tillsyn och underhåll behöver ses över 
och uppdateras. 

- En hydrologisk modell över Sala Silvergruvas vattensystem blev färdigställd 
2003. Personellt har utredningsresurser saknats för att föra fram 
modellens förslag till åtgärder i en handlingsplan - i budget kallad den 
tekniska beskrivningen för restaurering av Gruvans vattensystem. 

Den tekniska beskrivningen skall utgöra underlag för ansökan om 
miljötillstånd för vattenverksamhet- det man tidigare kallade vattendom. 

Beskrivningen skall tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en vattenhushållningsplan med högsta och lägsta regleringsnivåer 
och förslag till teknisk design på dammrestaureringar och i övrigt innehålla 
tekniska lösningar på flödesdämpande åtgärder som föreslås i hydrologiska 
modellen för att långsiktigt kunna säkerställa vattensystemet mot höga 
vattenflöden. 

ÅTGÄRDSSTRATEGII DET KORTA PERSPEKTIVET 

Sommaren och hösten 2000 var extremt regnig. SM Hl kunde konstatera att 
man då i Svartån i Västmanland under senhösten uppmätte ett 25-års flöde i 
ån, d.v.s. ett vattenflöde som har en återkomsttid som inträffar högst 1 gång 
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vart 25:e år. Om man jämför med vad som då samtidigt hände i Arvika och 
G lafsfjorden blev vi rätt förskonade från allvarliga översvämningar. Vad vi 
däremot kunde se utifrån nivåmätningarna i vattensystemet och vår 
förstärkta beredskap under flödesperioden var att risken var överhängande 
för att dammvallarna i Silvköparen och Storljusen var på väg att bli 
överspolade. Ett par regndygn till med upp mot 50 mm nederbörd hade fått 
katastrofala följder. 

Händelsen blev en signal att snabbt åtgärda de värsta bristerna i systemet. 
Under åren 2007 till 2009 gjordes stora förstärkningsarbeten och 
orobyggnationer på dammvallar i Silvköparen och i Långforsen. För att 
minska flödesbelastningen på Långforsen anlades också anordningar för 
flödesavstängning mellan Silvköparen och Olof-jons och mellan 
Björndammen och järndammen. Alla åtgärder som blev vidtagna skedde i 
samförstånd med länsstyrelsens kultur och miljöenhet 

Med de här genomförda åtgärderna har säkerheten höjts högst väsentligt 
men är fortfarande inte uppe på en nivå som kan sägas vara tillfredsställande. 

Åtgärder som behöver bli utförda inom 1 till 3 år 

- Öka möjligheten att vid höga flöden kunna brädda mer vatten i 
bräddavloppet vid Svassla: Den underliggande orsaken är föranledd av 
behovet att minska belastningen på Olaf-jonsdammen och Långforsen. 

Åtgärden kan genomföras genom att bygga en större vägtrumma under väg 
800 i kanalen mellan Silvköparen och Olaf-jonsdammen och på så sätt 
kunna se de båda sjöarna som ett sammanhängande vattenmagasin. 

Projektsta tus: Projektet är uppstartat och projektering och bygghandlingar 
beräknas bli färdiga under 2013. Sala kommun är beställare och 
Trafikverket är byggherre. 

- Öka flödeskapaciteten i utloppskanalerna från Långforsen för att på så sätt 
öka säkerheten mot överdämning vid höga flöden i Långforsen: Den största 
begränsande faktorn är trumman från Dammboskid under väg 800. Om 
man räknar in effekten av ett trumbyte i kanalen mellan Silvköparen och 
Olof-jonsdammen behöver det finnas kapacitet att tappa ur 5,8 m3/s 
sammantaget vid de tre utloppen ur Långforsen för att klara det 
dimensionerande klass-1 flödet. 

Kanalen från Krondammen är tidigare åtgärdad för att klara3m3/s och 
kanalen mot gruvan är rensad fram till gruvan för att klara 0,5 m3js. 
Erforderlig kapacitet i utloppet från Dammboskid kan uppnås genom att 
öka utsläppsarean i utskovet och byta ut trumman under vägen till 
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parkeringen och trumman under väg 800 till större dimensioner som klarar 
att avbörda 3 m3 /s. 

Med de här åtgärdena i kanalen från Dammboskid sammantaget med 
effekten av trumbyte i kanalen mellan Silvköparen och Olaf-Jonsdammen 
kommer man att kunna höja säkerheten mot överdämning i Långforsen till 
vad som kan anses erforderligt för att klara ett klass-l flöde. 

Projektstatus: Projektet med trumbyte under väg 800 är uppstartat och 
projektering och bygghandlingar beräknas bli färdiga under 2013. Sala 
kommun är beställare och Trafikverket är byggherre. 

- Behov av väg till dammarna i Storljusen: Saknas helt möjlighet att nå 
dammarna med fordon och maskiner för underhåll och tillsyn. 
Avhärdningen av vatten genom Ljuse kanal är begränsad. Det finns därför 
inga sätt att akut hantera uppkomna situationer som skador i 
dammkropparna eller flödesperioder som kan resultera i överdämning. 
säkerhetsproblematiken har varit känd sedan långt tidigare. Försök har 
också gjorts för att komma till rätta med problematiken. Situationen får nu 
betraktas som akut. 

Fram till dess kommunen och berörda fastighetsägare kan komma fram till 
en gemensam syn på hur dammrestaureringen skall designas och 
genomföras får man se möjligheten att bygga fram väg till dammarna som 
en första åtgärd att höja säkerheten för damm vallarna. Vägsträckan som 
behöver byggas är 890 m och kommer att beröra tre fastighetsägare. 
Markupplåtelse för vägen är tänkt att genomföras med nyttjandeavtal eller 
som markservitut 

Projektstatus: Ritning på föreslagen vägsträckning finns framtagen. 
sträckningen är koordinatbestämd och finns utstakad i terrängen. 
Kontakter har tagits med berörda markägare. 

- Genomföra åtgärder i kanalen mellan Måns-Ols och Mellandammen: 
Behovet är påkallat för att minska skadeeffekterna av utströmmande 
vattenmassor vid ett dammgenombrott och även att förhindra 
dammgenombrott vid uppkommen skada som stort läckage genom 
dammvall eller rotvälta. Möjligheten att snabbt behöva sänka av nivån i 
kanalen är som det ser ut idag helt lokaliserad till två underjordiska kanaler 
genom gruvområdet där flödeskapaciteten är starkt begränsad. 

Åtgärden går ut på att bygga två stycken regleringsanordningar i kanalen 
mellan Måns-Ols och Mellandammen och på det viset dela in kanalen i tre 
sektioner. Man kan på det viset minska volymen av utströmmande vatten 
vid skada eller genom pumpning sänka av nivån i den del av kanalen där 
skada upptäckts som kan innebära risk för dammgenom brott. 
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Projektstatus: Förprojektering finns upprättad genom Finntorpets Bygg och 
Konsult AB. Bygghandlingar finns framtagna i konceptform 

- Behov av nödutlopp från Mellandammen: Nödvändigheten av nödutlopp är 
också här kopplat till att all avbördning i kanalen från Måns-Ols och 
Mellandammen måste ske via gruvområdets kanaler. En akut uppkommen 
skada i dammkroppen som kräver snabb avsänkning av vattennivån i 
Mellandammen kan inte hanteras på ett tillfredsställande sätt i dagsläget. 

En godtagbar säkerhetsgrad för att kunna hantera akut uppkomna 
situationer och skador bör vara att Mellandammen skall kunna sänkas av 
c:a 1,5 m inom ett dygn. Det innebär att det måste finnas kapacitet att 
avbörda minst 1,1 m3/s under ett dygn i nödutlopp och flödesväg ner till 
Pråmån. Om en snabb avsänkning måste genomföras måste det finnas en 
strategi och planläggning över vilka skador som då kommer att uppstå på 
fastigheter och vägar som ligger i flödesvägen ner till Pråmån och vidare ner 
till Ekebydamm. 

Nödutloppet bör också ha funktion att långvarigt kunna tappa vattnet i 
kanalen förbi gruvområdet. Dimensioneringsförutsättningarna för att klara 
detta bör vara att vägtrummor och diken som behöver anläggas behöver ha 
kapacitet av klara ett flöde på 0,4 m3js. 

Projektstatus: Faktainsamling och utredning för lokalisering av nödutlopp 
är påbörjad. 

- Behov av robust och tillförlitligt handhavande av vattensystemet för att 
klara drift och underhåll: En manual - "Handlingsplan valläckage Sala 
gruvas vattensystem" upprättades för några år sedan för att styra upp 
tillsyn och underhåll av vallar, anordningar och kanaler inom de mest 
säkerhetsprioriterade delarna i vattensystemet. 

Manualen blev aldrig använd som det instrument den var avsedd till. 
Handhavandet idag saknar de rutiner som krävs för att svara upp till 
godkänd kvalitet vad gäller tillsyn, dokumentation, övervakning och 
beredskap. Orsaken till detta kan finnas i flera led som t. ex. brister i 
organisation, kunskap, ansvarsfördelning, m.m. 

Vattensystemet innehåller två riskklass-l dammar och är säkerhetsklassat 
som farlig verksamhet utifrån de risker som finns i systemet och de 
oöverblickbara skador som skulle bli konsekvensen av ett dammhaveri. För 
att höja upp dammsäkerheten till en kvalitet som kan anses som godkänd 
för att nå upp till de regler som föreskrivs i miljöbalken och lagen om skydd 
mot olyckor och därtill kopplade förordningar behöver organisationen som 
har ansvaret för vattensystemets förvaltande ses över. Ansvarsområdet 
behöver definieras och ges en sådan robust struktur och innehåll att det 
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fortlöpande förvaltand et kan överleva både organisationsförändringar och 
personförändringar på ansvariga tjänster. Den nuvarande manualen 
behöver också skrivas om och innehållet föras över in i en ny manual som 
följer Svenska Kraftnäts handbok, RIDAS · Riktlinjer för dammars säkerhet. 
Med RIDAS som underlag kan man skapa rutiner och manualer för säkerhet, 
drift och underhåll som ligger i paritet med vad som bör vara rätt nivå på 
dammsäkerheten för Gruvans vattensystem. 

Projektstatus: Finns viss kunskapsinhämtning från konferenser i ämnet. I 
övrigt saknas direktiv och kunskap om behovet. 

ÅTGÄRDSSTRATEGI I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV 
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§ 308 

lusterandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Delegationsordning för kommunstyrelsen_ 

INLEDNING 
Reviderad delegationsordning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning 

Virve Svedlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Dnr 2013/24 

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/6. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen besiutar 

att fastställa reviderad delegationsorctning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/6. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

ALLMÄNT OM DELEGATION 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §), innebär att rätten att besluta i 
ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Denne 
kallas delegat. 

Delegaten företräder kommunstyrelsen och delegatens beslut ses som kommun
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas. 

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delega
tionsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Vad kan man delegera? 

Kommunstyrelsen får enligt 6 kap 34 § KL inte delegera beslutanderätten i 
följande slag av ärenden: 

• ärenden som avser verksamhetens mål. inriktning, omfattning eller 
kvalitet, dvs. kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

• yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

• yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut 
överklagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är 
förbehållna kommunstyrelsen. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande. 
Någon klar gräns för vad som kan delegeras finns inte. 

Kommunstyrelsen beslutar t ex om delegering, remisser, riktlinjer och strategier, 
verksamhetsplan, interna kontrollplaner och sammanträdesdatum samt fattar 
strategiska beslut. 

Delegering och ren verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför d v s ren verkställighet. Gränsen mellan 
delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. Med delegering avses 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

dock att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 
göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet saknas 
utrymme för sjä lvständiga bedömningar som tex vid tillämpning aven taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
Kommunstyrelsen kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en 

anställd i kommunen att på delegation fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Anmälan ska göras till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Registrator på kansliet numrerar delegationsbesluten löpande under året och för 
upp dem löpande på en § till kommunstyrelsen. 

Överklaganden 
Förvaltningsbesvär. Delegationsbeslut förutom beslut om miljösanktionsavgift 
överklagas hos länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och inges till 
kommunstyrelsen för vidare befordran till länsstyrelsen. För at kunna prövas ska 
ärendet ha inkommit till nämnden inom tre veckor efter att den beslutet berör 
fått del av beslutet. 

Miljösanktionsavgift. Beslut om miljösanktionsavgift överklagas till mark- och 
rr..iljödomstolen. Överklagan ska vara skriftlig och inges till kommunstyrelsen för 
vidare befordran till miljödomstolen. För att kunna prövas ska ärendet ha 
inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor efter det att den beslutet berör 
fått del av beslutet. 

Laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av kommunallagen m fl lagar 
överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagan ska vara skriftlig och 
inges till förvaltningsrätten. Besvärstiden börjar löpa då bevis om justering av 
kommunstyrelsens protokoll med anmälan om beslut som anslagits på 
kommunens anslagstavla . Besvärstiden är tre veckor, klagoberättigade är 
kommuninnevånare. 
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Allmänt för bygg- och miljö 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, om inget annat anges i 
delegationsordningen, också rätt att: 

a) avge yttrande till högre instans vid överklagande av delegationsbeslut. 

b) Efter ansökan upphäva eller ändra ett tillståndsbeslut. 

c) Besluta att lämna klagomåljanmälningar utan åtgärd. 

Beslut eller domar som innebär ändring av delegationsbeslut får överklagas av 
chef. 

Beslut eller domar som innebär ändring av kommunstyrelsens beslut får endast 
överklagas av kommunstyrelsen . 

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt den lagstiftning bygg- och miljö 
tillämpar betraktas som verkställighet och har därför inte delegerats. 

Beslut om att meddela föreläggande eiier förbud, samt att förena föreläggande 
med vite får, om inte annat framgår av delegationsordningen, endast fattas av 
kommunstyrelsen. 

Miljöbalken (1998:808) 

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt 
att besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap 8 § MB). I den mån inte 
annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att 
"Besluta i ärenden" rätt att: 

• Besluta att meddela förelägganden och förbud utan vite. (26 kap 9 § MB) 

• Förelägga, utan vite, sökande att komplettera en ofullständig ansökan 
samt besluta att awisa ansökan om bristen är så väsentlig att ansökan 
inte kan ligga till grund för prövning. (19 kap 5 § samt 22 kap 2 § MB) 

• Besluta att beslutet ska gälla även om det överklagas. (26 kap 26 § MB) 

• Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. (26 
kap 13 § MB) 

• Besluta att sända föreläggande eller förbud utan vite, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet m m, till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. (26 kap 15 § MB) 

• Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. (26 kap 19 § 3 st 
MB) 
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• Beslut att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
(26 kap 21 § MB) 

• Besluta att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen. (26 kap 22 § 1 st, 1 och 2 meningen MB) 

• Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. (26 
kap 22 § 3 st MB) 

• Besluta att meddela förbud, utan vite, att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. (28 
kap7~MB) 

• Besluta att en anmälan inte ska föranleda någon åtgärd. (27 § förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

• Besluta att begära hj älp av polismyndigheten för att få tillträde till 
fastighet, byggnad, anläggning eller transportmedel och där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. (28 kap, 1, 6 och 8 §§ Mil) 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Beslut i ärenden av så KS ordförande 
brådskande karaktär att 

KS förste vice ordförande kommunstyrelsens beslut inte 
kan inväntas 

1.2 Pröva utlämnande av allmän 2 kap 14§TF Kommunjurist 
handling, vägran att lämna ut 

10 kap 14 § OSL Kommunchef allmän handling och handlings 
utlämnande med förbehåll. 6 kap 3 § OSL Upphandlare 

Inom respektive kontors Kontorschef 
ansvarsområde 

Enhetschef 

1.3 UWirdande av fullmakt att föra Kommunchef 
kommunens talan inför domstol 

KS ordförande 
och andra myndigheter samt 
vid förrättningar och KS förste vice ordförande 
förhandlingar av skiida slag när 
det inte delegerats till annan 

1.4 Ingående av förliknings ·avtal Kommunchef 
upp till och med två 

Kommunjurist 
prisbasbelopr 

1.5 Yttrande över ansökan om att Kommunchef 
bli antagen som hemvärnsman 

1.6 Yttrande över ansökan om att Ledningsutskott 
bli antagen som hemvärnschef 

1.7 Tillstånd att använda Informationssekreterare 
kommunens vapen och 

Kommunchef 
logotype 

1.8 Prövning av att överklagandet 24§ FL Delegat som fattat 
skett i rätt tid samt beslut att ursprungsbeslutet 
avvisa för sent inkomna över-

Kommunjurist klaganden 

Inom respektive kontors 
ansvarsområde Kontorschef 

1.9 Omprövning/rättelse av beslut 27 § FL Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Kontorschef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.10 Beslut om att avge yttrande Vederbörande delegat 
med anledning av besvär över 

Kontorschef 
delegats beslut 

1.11 Beslut om att anföra besvär Vederbörande delegat 
över beslut av besvärs-

Kontorschef 
myndighet 

1.12 Lämna yttrande över ansökan Ledningsutskottet 
om tillstånd att använda 
övervaknings kamera, utom i 
kommunägda fastigheter 

1.13 Avge yttranden om remisstiden Ledningsutskott 
inte medger att yttrandet 

KS ordförande behandlas på ordinarie 
sammanträde i kommun-
styrelsen 

1.14- Utgått 
1.15 

1.16 Utskottsledamots deltagande i Respektive utskott 
kurs, annan utbiidning och 
konferens, i ämnesområde vari 
utskottet har beslutsbehörighet 

1.17 Förtroendevalds deltagande i KS ordförande 
kurs, annan utbildning och 
konferens under högst 2 dagar 

1.18 Utdelning från donationsfonder Ledningsutskott 

1.19 Representation för kommunen KS ordförande 

Kommunchef 

Kontorschef 

1.20 Vänortsfrågor av icke KS ordförande 
principiell art 

1.21 Evenemangsstöd Ledningsutskott 

1.22 Inrättande av personregister Kontorschef 

1.23 Beslut om bidrag till EU-projekt Kommunchef Upp till 10 
prisbasbelopp 

1.24 Teckna EU-projekt Kontorschef 

Kommunchef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.25 Teckna och säga upp avtal inom Kontorschef 
respektive kontors 

Förvaltningschef 
verksamhetsområde 

2 Ekonomiärenden 

2.1 Placering av kommunens Ekonomichef Efter samråd med KS 
likvida medel ordförande 

2.2 Uppta, omplacera och lösa lån Ekonomichef Efter samråd med KS 
som beslutats av kommun- ordförande 
fullmäktige 

2.3 Placering av donationsmedel Ekonomichef 

2.4 Föra kommunens talan i mål om Kommunjurist 
betalningsföreläggande, bevaka 
kommunens rätt i konkurser 
samt träffa ackordsuppgörelser 

2.5 Beviljande av avbetalning av Ekonomiassistent 
fordringar samt amorterings-
plan, om särskilda skäl före-
ligger 

2.6 Teckna och säga upp leasing- Förvaltningschef 
avtal 

3 Upphandling 

3.1 Initiera en upphandling genom Förvaltningschef 
en undertecknad beställning 

3.2 Tilldelningsbeslut eller beslut Upphandlare 
om avbrytande av upphandling 

Ekonomichef 

Förvaltningschef 

3.3 Teckna och förlänga Kommunchef 
förvaltningsövergripande avtal 

3.4 Teckna och förlänga Förvaltningschef 
förvaltningsspecifika avtal 

3.5 Avrop från ramavtal Budgetansvarig 

3.6 Avyttring av inventarier och Upphandlare 
materiella anläggnings-

Ekonomichef 
tillgångar 

Kontorschef 

3.7 Föra kommunens talan i mål om Upphandlare 
överprövning av upphandling 

3.8 Häva upphandlat avtal Kommunchef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4 Personalärenden 

4.1- Utgdtt 
4.68 

4.69 Lön och anställning i BeA § 02, § 04 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som t ex 
lönebidragsanställning, 
anställning med rekryterings-
stöd samt anställning enligt BeA 

4.69a Lön och anställning av MBL§ 11 Förvaltningschef FAS OS 
arbetsgivarföreträdare med 

Får vidaredelegeras. ansvar för verksamhet, 
personal och ekonomi 

4.69b Lön och anställning av MBL § 11 - KS ordförande 
kommunchef eller förvaltnings- personaiansvarig för 
chef tillsvidare eller tidsbe- kommunchef, 
gränsat mer än 6 månader kommunchef 

personalansvarig för 
förvaltningschef. 

FASOS 

4.70 Lön och tillsvidareanställning AB § 04, LAS § 05:1 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
av övrig personal enl AB eller 
PAN 

4.71 Lön och tillsvidareanställning AB § 04, LAS § S Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
genom konvertering av 

Redovisas till tidsbegränsad anställning 
arbetsgivarutskottet 
i efterhand 

4.72 Utgdtt 

4.73 Lön och tidsbegränsad AB § 04, LAS § 05:1-2 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
anställning 

4.74 Lönetillägg Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

Används restriktivt. 
Tidsbegränsas för 
avtalsperioden 
(31i3). Efter samråd 
med personalchef. 
Redovisas till 
arbetsgivarutskottet 
i efterhand. 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.75 Arbetsgivarföreträdare i MBL§ 14 Kommunchef 
förhandling enl igt § 14 MBL 

Förvaltningschef 

Kontorschef 

Förhandlare 

4.76 Ledighet sammanlagt mer än 6 AB § 25 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
månader för enskild 

Motiveras av angelägenhet utan lön 
ansvarig chef på 
särskild blankett. 

4.76a Prövning av bisyssla AB § 08 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
Kommunchefför 
förvaltningschef. 

4.77 Disciplinåtgärd (varning) AB § 11 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

Överläggs ~n l 
MBL/FAS. Efter 
samråd med 
personalkontoret. 

4.78 Uppsägning p g a arbetsbrist LAS § 07 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

KS för kommunchef 
samt 
förvaltningschef. 
Efter samråd med 
personalkontoret. 

4.79 Avslut/Uppsägning p g a LAS § 07 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
personliga förhållanden 

Förutsätter enighet 
om villkor för avslut. 
Efter samråd med 
personalkontoret. 

4.80 Andra anställningsförmåner än Arbetsgivarutskott 
kontant lön eller alternativa 
pensionsförmåner utöver 
gällande kollektivavtal 

4.80a Teckna kollektivavtal Arbetsgivarutskott 

4.80b 8eslut om fastställande av lön Arbetsgivarutskott 
efter löneöversyn enligt 
dialogmodellen 

4.81 Arbetsbefrieise med lön utöver Arbetsgivarutskott 
lag eller avtal mer än en månad 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.82 Avsked LAS § 18 Arbetsgivarutskott 

4.83 Avslut av anställning med Arbetsgivarutskott Enskild 
förmåner utöver lag eller avtal överenskommelse 

4.84 Pensionsförstärkning eller KAP-KL Arbetsgivarutskott 
särskild avtalspension 

4.85 Arbetsgivarföreträdare i MBL§ 10 Förhandlare Personalchef ersätter 
förhandling enligt § 10 MBL i förhandlare. 
intresse- eller rättstvist 

4.86 Facklig ledighet med lön Förhandlare 

4.87 Fastställande av ingångslöner Arbetsgivarutskott 

4.88 Personalärenden som inte Arbetsgivarutskott 
särskilt delegerats till annan 

4.89 Beslut om stridsåtgärd KHA Arbetsgivarutskott 

4.90 Godkännande av individuellt Arbetsgivarutskott 
avtal om distansarbete 

4.91 Medgivande av anställning efter Arbetsgivarutskott 
67 års ålder (totalt max 6 
månader) 

5 Plan- och markärenden 

5.1 Uppdrag att handlägga Ledningsutskott 
detaljplan,områdesbestäm-
melser och planutredningar 

5.2 Utställning av översiktsplan, Ledningsutskott 
detaljplan och områdes-
bestämmelser 

5.3 Namnsättningsfrågor som inte Ledningsutskott 
delegerats till annan 

5.4 Namnsättningsfrågor i samband Lag (2006:378) om Mätningschef 
med belägenhetsadresser samt lägenhetsregister 
adresser till bostadslägenheter 

5.5 Förvärv och överlåtelse av Samhällsbyggnadschef Högst 10 
fastighet eller fastighetsdel som prisbasbelopp eller 
sker för att genomföra fastställd belopp fastställt av 
detaljplan KF 

5.6 Förvärv och överl1ltelse av fast Samhällsbyggnadschef Högst 4 pris-
egendom i andra fall än under 

Markingenjör 
basbelopp i varje 

punkt 5.5 särskilt fall 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.7 Debitering av gatukostnader i Samhällsbyggnadschef 
enskilda faU 

Markingenjör 

5.8 Utarrend ering av markområden Samhällsbyggnadschef Högst 5 år 
och förlängning av arrendeavtal 

Markingenjör 

5.9 Medgivande av om- till- och SamhäUsbyggnadschef 
nybyggnad på arrendetomt 

Markingenjör 

5.10 Godkännande av överlåtelse av SamhäUsbyggnadschef 
arrendekontrakt 

Markingenjör 

5.11 Upplåtelse av mark för andra SamhäUsbyggnadschef 
ledningar än högspännings-

Markingenjör ledn!ngar samt upplåtelse för 
utbyte av befintlig luftledning 
för högsp5nning til! jordk~be! 
med tillhörande anordningar 

5.12 Utsträckning, nedsättning, SamhäUsbyggnadschef 
dödning, relaxation av 

Markingenjör inteckningar samt utbyte av 
pantbrev även som andra 
härmed jämförliga åtgärder 

5.13 Deklaration eUer annan uppgift Samhäilsbyggnadschef 
till ledning för kommunens 

Markii.genjör 
taxering såvitt avser inkomst av 
fastighet 

5.14 Genom avtal eller genom att SamhäUsbyggnadschef 
tillämpa bestämmelserna i 

Markingenjör 
plan- och bygglagen, fastighets-
bildningslagen, anläggnings-
lagen, ledningsrättslagen eUer 
annan speciallagstiftning till-
försäkra kommunen rätt till 
servitut, ledningsrätt eUer 
nyttjanderätt i fastighet som 
tiUhör annan och medverka tiU 
ändring eUer upphävande aven 
sådan rätt, samt på motsvar-
ande sätt belasta kommunens 
mark 

5.15 FramstäUningar till och Samhäl!sbyggnadschef 
yttranden över remisser från 

Markingenjör 
fastighets bild n ingsmynd igheten 
angående bygglov, fastighets-
bildning m m 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.16 Anhängiggöra, utföra och Samhällsbyggnadschef Utom såvitt avser 5 
bevaka kommunens talan vid 

Markingenjör 
kap 3 § 3 st och 

förrättning enligt fastighets- fastighetsbestämning 
bildningslagen (1970:988) enligt 14 kap 1 § 2 st 

5.17 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef 
kommunens talan vid för-

Markingenjör 
rättning enligt lednings-
rättslagen (1973:1144) 

5.18 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef 
kommunens talan vid för-

Markingenjör 
rättning enligt anläggnings-
Iagen (1973:1149) 

5.19 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef Utom såvitt avser 8 § 
kommunens taian viå för-

Markingenjör 
rättning enligt lagen om 
exploateringssamverkan 
(1987:11) 

5.20 Anhängiggöra, utföra och JB kap 8-11 Samhällsbyggnadschef 
bevaka kommunens talan vid 

Markingenjör 
förrättning enligt arrendelagen 

5.21 Beslut om markanvisning Samhällsbyggnadschef Upp till 1 miljon 
kronor 

5.22 Beslut om markanvisning Samhälls byggnadsu tskott Upp till 6 miljoner 
kronor 

5.23 Beställning av åtgärder för att Markingenjör Upp till 4 
genomföra prisbasbelopp 
markexploateringsprojekt 

6 Byggärenden 

PBL9 kap 

6:1 Beslut om bygglov inom ramen PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
för de föreskrifter som anges i 9 och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
kap 30-32 §§ PBL i följande Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
ärenden: Samhällsbyggnadschef 

a)Nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus utanför område 
med detaljplan, inom ramen för 
de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked 

6:1 b) Nybyggnad ellertillbyggnad PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
inom detaljplan och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
Samhällsbyggnadschef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6:1 el Tillbyggnad av en- eller PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
tvåbostadshus och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
Samhällsbyggnadschef 

6:1 dl Ny- eller tillbyggnad av PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
komplementbyggnad och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
Samhällsbyggnadschef 

6.1 el Ny- eller tillbyggnad av kiosk, PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
transformatorstation, och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
Tillbyggnad av en- eller två- Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
bostadshus avloppspump- Samhällsbyggnadschef 
station eller därmed jämförliga 
byggnader med en byggnads-
area sammanlagt ej över-
stigande 30 m' . 

6.1 fl Ta i anspråk eller inreda PBL 9 kap 2 § 1 st 3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
byggnad helt eller delvis för al Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
väsentligen annat ändamål Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
inom område med detaljplan Samhällsbyggnadschef 
eller områdesbestämmelser 

6.1 gl Inredande av någon PBL 9 kap 2 § 1 st 3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
ytterligare bostad eller någon bl Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
ytterligare lokal för handel, Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
hantverk eller industri Samhälisbyggnadschef 

6.1 hl Byte av färg, fasadbeklädnad, PBL 9 kap 2 § 1 st 3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
taktäckningsmaterial eller cloch8§lst2cl Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
andra åtgärder som avsevärt Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
påverkar byggnadens yttre Samhällsbyggnadschef 
utseende 

6.1 il Ärende om att i område av PBL 9 kap. 8 § 1 st Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
värdefull mHjö underh3!la ett 2bl Byggnadsinspektär fatta~ av samhälls-
byggnadsverk eller ett bebygg- Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
elseområde som avses i 8 kap. Samhällsbyggnadschef 
13 § PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

6.1 il Ändring av gällande bygglov PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
inom ramen för tidigare och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
medgiven bruttoarea eller Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
medgiven avvikelse från Samhäilsbyggnadschef 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.1 k) Nybyggnad eller väsentlig PBL 9 kap. 8 § första Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
ändring av upplag eller stycket 1 och 16 kap. Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
materialgårdar (p. 2) fasta 7 § samt PBF 6 kap. Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
cisterner (p. 4). samt murar och 1-2 §§ Samhällsbyggnadschef 
plank (p. 7) 

6.1 Uppsättande eller väsentlig PBL 9 kap. 8 § första Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 

ändring av skyltar eller stycket 1 och 16 kap. Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

ljusanordningar 
7 § samt PBF 6 kap. Stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
3-4 §§ Samhällsbyggnadschef 

6.2 Beslut om rivningslov inom PBL 9 kap 10 § Bygglovhandläggare 

ramen för de föreskrifter som Byggnadsinspektör 

anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

rivning av byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, 
mUjömässig eller konstnärlig 

synpunkt har stö rre värde eller 
rivning som kräver beslut enligt 
annan författning 

6.3 Beslut om marklov inom ramen PBL9kap 11-13§§ Bygglovhandläggare 
för föreskrifterna i 9 kap 35 § Byggnadsinspektör 
PBL Stadsarkitekt 

Samhälisbyggnauschef 

6.4 Bygglov för åtgärder scm inte PBL9 bp 14 § Bygglovhandläggare 
kräver lov Byggnadsinspektör 

Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.5 Beslut om villkorsbesked inom PBL 9 kap 19 § Bygglovhandläggare 
ramen för föreskrifterna i 9 kap Byggnadsinspektör 
19 § Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.5 a Förelägga sökanden att PBL 9 kap 22 § Bygglovhandläggare 
avhjälpa bristerna i ansökan Byggnadsinspektör 
inom en viss tid. Om det inte Stadsarkitekt 
följs, avvisa eller avgöra Samhällsbyggnadschef 
ärendet i befintligt skick 

6.6 Beslut om att förlänga PBL 9 kap. 27 § Bygglovhandläggare 
handläggningstiden för ärende Byggnadsinspektör 
om lov eller förhandsbesked i Stadsarkitekt 
högst tio veckor utöver de Samhä!lsbyggnadschef 
ursprungliga tio veckorna 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.7 Beslut om tidsbegränsat bygg- PBL9 kap 33 § Bygglovhandläggare 

lov inom ramen för före- Byggnadsinspektär 

skrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad 
eller mark eller om åtgärden 
har ringa påverkan på omgiv-

ningen 

PBL 10 kap 

6.8 Beslut om att byggnadsverk får PBL 10 kap. 4 § Bygglovhandläggare 
tas i bruk utan att slutbesked Byggnadsinspektör 
lämnats Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.9 Beslut att utse ny kontroll- PBL 10 kap. 13 § Bygglovhandläggare 

ansvarig om en kontroll- Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 

ansvarig har lämnat sitt Samhällsbyggnadschef 
uppdrag 

6.10 Beslut att det för rivnings- PBL 10 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
åtgärder inte behövs någon Byggnadsinspektör 
kontrollplan Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.11 Beslut att ge startbesked om det PBL 10 kap. 22 § Bygglovhandläggare 
enligt 10 kap. 14 § inte behövs första stycket 1 Byggnadsinspektör 
något tekniskt samråd Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.12 Beslut att förelägga byggherren PBL 10 kap. 22 § Bygglovhandläggare 
att ge in de ytterligare hand- första stycket 2 Byggnadsinspektör 
lingar som behövs för prövnin- Stadsarkitekt 
gen av frågan om startbesked Samhällsbyggnadschef 
om det enligt 10 kap. 14 § PBL 
inte behövs något tekniskt 
samråd 

6.13 Beslut att med startbesked PBL 10 kap. 23-24§§ 
godkänna att en åtgärd får 
påbörjas och att istartbeskedet 

6.13 fastställa den kontroll plan som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ska gälla med uppgift om vem Byggnadsinspektör 
eller vilka som är sakkunniga Stadsarkitekt 
eller kontrollansvariga Samhällsbyggnadschef 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.13 bestämma de villkor som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
behövs för att få påbörja Byggnadsinspektör 
åtgärden Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.13 bestämma villkor och PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ungefärlig tidpunkt för Byggnadsinspektör 
utstakning som behövs Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.13 bestämma de handlingar som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ska lämnas inför beslut om Byggnadsinspektör 
slutbesked ge de upplysningar Stadsarkitekt 
om krav enligt annan Samhällsbyggnadschef 
lagstiftning som behövs 

6.14 Anmärkning i anslutning till PBL 10 kap. 27 § och Eiygglovhandläggare Föreiäggande med 

arbetsplatsbesökjbesiktning 11 kap. 8 § Byggnadsinspektör påföljd (vite eller 
Stadsarkitekt åtgärd) beslutas av 

inom ramen för kommun- Samhällsbyggnadschef samhällsbyggnads-
styreisens tiiisynsarbete som utskottet 
innefattar för byggherren 

bindande föreskrift. 

6.15 Beslut om kompletterande PBL 10 kap 29 § Bygglovhandläggare 
villkor för bygg- eller rivnings- Byggnadsinspektör 
åtgärderna eller för kontrollen Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.16 Beslut om slutbesked respek- PBL 10 kap. 34-37 §§ Bygglovhandläggare 
tive om interimistiskt slut- Byggnadsinspektör 
besked enligt föreskrifterna i 10 Stadsarkitekt 
kap. 34-17 §§ PBL Samhällsbyggnadschef 

PBL 11 kap 

6.17 Avge ingripandebesked inom PBL 11 kap. 7 § Bygglovhandläggare 

ramen för föreskrifterna 11 Byggnadsinspektör 

kap. 7 § PBL 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.18 Beslut att av polismyndigheten PSL 11 kap. 9 § Bygglovhandläggare 

begära det biträde som behövs Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 

för tiiiträde eniigt 11 kap. 8 § Samhällsbyggnadschef 
PBL 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.19 Beslut om lovföreläggande om PBL 11 kap. 17 § Bygglovhandläggare 

lovpliktig åtgärd har vidtagits Byggnadsinspektör 

utan lov, om det är sannolikt att 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet 

6.20 Förelägga ägare av byggnads- PBL 11 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
verk att inom viss tid ge syn- Byggnadsinspektör 
punkter på övervägt uppdrag åt Stadsarkitekt 
sakkunnig att utreda behovet av Samhällsbyggnadschef 
underhållsåtgärder och vem 
som ska betala kostnaderna för 
uppdraget 

6.21 Beslut om föreläggande (utan PBL 11 kap. 19-20 §§ Bygglovhandläggare 

vite) mot ägare tiii byggnader Byggnadsinspektbr 

som inte fullgör sina skyldig-
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

heter 

6.22 Beslut om förbud mot fortsatt PBL 11 kap. 30-32 §§ Bygglovhandläggare 

arbete eller åtgärd (utan vite) Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.23 Beslut om förbud mot använd- PBL 11 kap. 33 § 1 Bygglovhandläggare 

ning av byggnadsverk om Byggnadsinspektör 

byggnadsverket har säkerhets-
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

brister [utan vite) 

6.24 Beslut om förbud mot PBL 11 kap. 33 § 2 Bygglovhandläggare 

användning av byggnadsverk, Byggnadsinspektör 

om det inte finns förutsätt-
Stadsarkitekt 

ningar för att ge slutbesked 
Samhällsbyggnadschef 

(utan vite) 

6.25 Beslut att annan funktions- PBL 11 kap. 34 § Bygglovhandläggare 

kontrollant ska utses, inom Byggnadsinspektör 

ramen för föreskrifterna i 11 
Stadsarkitekt 

kap. 34 § PBL 
Samhällsbyggnadschef 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.26 Beslut att entlediga kontroll- PBL 11 kap. 35 § Bygglovhandläggare 

ansvarig inom ramen för Byggnadsinspektör 

föreskrifterna i 10 kap. 11 och 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

11 kap. 35 §§ PBL och, efter 
förslag av bygg-herren, besluta 
om en ny kontrollansvarig 

6.27 Beslut att ansöka om hand- PBL 11 kap. 39 § Bygglovhandläggare 

räckning hos kronofogde- Byggnadsinspektör 

myndigheten för tillträde enligt 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

11 kap. 8 § eller när någon har 
underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ 

PBL 

PBL 12 kap 

6.28 8eslut om avgifter i enskilda P8L12 kap 8-11 §§ Bygglovhandläggare 

ärenden/fall med tillämpning och kommunens Byggnadsinspektör 

av kommunens taxa för bygglov plan- och bygglov-
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

mm taxa 

P!an- och byggförnrdningen 
mm 

6.29 Beslut om föreläggande (utan PBF 5 kap. 1-7 §§ och Bygglovhandläggare 

vite) mot ägare till byggnader kap. 3 § Byggnadsinspektör 

som inte fullgör sina skyldig-
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

heter 

6.30 Beslut att, om en anmälan av PBF 6 kap. 10 § Bygglovhandläggare 

anmälnings-pliktig åtgärd enligt Byggnadsinspektör 

6 kap. 5 § PBF är ofullständig, 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid 
äventyr att anmälan kan 

komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick 

6.31 Beslut av om särskild besikt- PBF (8 kap. 8 § och 5 Bygglovhandläggare 

ning av hissar och andra kap. 9 §) Byggnadsinspektör 

motordrivna anordningar 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.32· Utgdtt 
6.34 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem, BFS 
1991:36,4§ 

6.35 Beslut om senareläggning av Bygglovhandläggare 

besiktningssynpunkt inom Byggnadsinspektör 

ramen för föreskrifterna i 4 § 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

(om det finns särskilda skäl) 

Boverkets hyggregler, BRR 

6.36 Beslut att medge mindre BBR 1:21 Bygglovhandläggare 

avvikelse från föreskrifterna om Byggnadsinspektör 

det finns särskilda skäl och 
Stadsarkitekt 

byggnausprojeklel ändå kan bli 
Samhällsbyggnadschef 

tpkni,kt tillfredsställande och 

det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

Boverkets föreskrifter om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder EKS 

6.37 Beslut att medge mindre BFS 2010:28, EKS 7, Bygglovhandläggare 

avvikelse från föreskrifterna om 2§ Byggnadsinspektör 

det finns särskilda skäl och 
Stadsarkitekt 

byggnadsprojektet ändå kan 
Samhällsbyggnadschef 

antas bli tekniskt tillfreds· 
ställande och det inte finns 
någon avsevärd olägenhet från 

annan synpunkt 

6.38 Utgdtt 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

6.39 Företräda kommunstyrelsen FBL 4 kap. 25 § Stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri· Samhällsbyggnadschef 

myndigheten 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.40 Rätt att vid samråd begära att FBL 4 kap. 25-25a §§ Stadsarkitekt 

ärendet hänskjuts till kommun- Samhällsbyggnadschef 

styrelsen för prövning 

6.41 Godkännande av förrättning. FBL 15 kap. 11 § Stadsarkitekt 

förrättningsbeslut eller gräns- Samhällsbyggnadschef 

utmärkning 

Anläggningslagen 
(1973:1149) 

6.42 Företräda kommunstyrelsen AL 12 och 23 §§ Stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri- Samhällsbyggnadschef 

myndigheten 

6.43 Godkännande av beslut eller AL30§ Stadsarkitekt 

~tgärd 
Samhällsbyggnadschef 

Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

6.44 FÖI'eträda kommunstyrelsen LL21§ Stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri- Samhällsbyggnadschef 

myndigheten 

6.45 Godkännande av beslut eller LL 28 § Stadsarkitekt 

åtgärd Sarnhiillsbyggnadschef 

Lagen (1998:814) och 
förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning 

6.47 Avge yttrande till länsstyrelsen LGS 6,7,9 §§ Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Lag om bostads-
anpassningsbidrag mm 
(1992:1574) 

6.48 Prövning av bostads- BAB-handläggare Ej avslag. Beslut 

anpassningsbidrag Stadsarkitekt fattas av samhälls-
Samhällsbyggnadschef byggnadsutskottet. 

Lag (1993:320) om 
byggfelsförsäkring m.m. 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.49 Beslut om att byggfels· LBFF 1 b§ Bygglovhandläggare 

försäkring inte behövs Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.50 Beslut om att färdigställande- LBFF 14 § Bygglovhandläggare 

skydd inte behövs Byggnadsinspektör 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Övrigt 

6.51 Yttranden och remisser Samhällsbyggnadsutskott 
avseende byggenhetens 
verksamhetsområde som inte 
delegerats till annan 

6.52 Beslut om att samordning enligt Bygglovhandläggare 

9 kap 24 § 1 st ej ska ske. då Byggnadsinspektör 

särskilda skäl för det föreligger 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

7 Livsmedelslagstiftningen 
Frågor om godkännande och 

registrering av livsmedels-

anläggning m m 

7.1 Besluta att fastställa 11 § dricksvatten- Handläggare 
provragningspunkter samt föreskrifterna LiVSFS 
frekvensen av normal 2005:10 
respektive utvidgad kontroll av 
dricksvatten 

7.2 Besluta i ärenden om Art 31.1 a och b, i EG- Handläggare 
registrering av livsmedels- förordning 882/2004 
anläggning samt art. 6.2 i EG-

förordning 
852/2004,23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.3 Besluta i ärende om Art. 31.2c. EG- Handläggare 
godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004.23 § 

livsmedels-
förordningen 

7.4 Besluta i ärende om viHkorat Art.32.2 d. EG- Handläggare 
godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004,23 § 

livsmedels-
förordningen 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.5 Beslut i ärende om godkänn- Art.3.1 a. EG- Handläggare 
ande av anläggning för förordning 854/2004 
animaliska livsmedel samt. art 60.3 EG-

förordning 
882/2004.23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.6 Beslut i ärende om villkorat Art. 3.1 b, EG- Handläggare 
godkännande av anläggning för förordning 854/2004 
animaliska livsmedel samt, art. 60.3 EG-

förordning 
882/2004,23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.7 Besluta att tillfälligt upphäva Art 31.2 e, EG- Handläggare 
godkännande av livsmedels- fö rordning 
anläggning 882/2004,24 § 

livsmedels-
förordningen 

7.8 Besluta att permanent upphäva Art 31. EG- Handläggare 
godkännande av anläggning när förordning 
verksamheten upphört 882/2004, art. 4, EG-

förordning 853/2004 

Ätgärder vid bristande efter-
ievnad m m 

7.9 Meddela de förelägganden och 22 § livsmedelslagen Handläggare 
förbud (utan vite) som behövs 
för att lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med 
stöd av lagen, de EG-bestämm-
elser som kompletteras av lagen 
och de beslut som har med-
delats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas. 

7.10 Besluta om skyldighet att 8 § livsmedels- Handläggare 
genomgå läkarundersökning förordningen 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.11 Besluta att ta hand om en vara 24 § livsmedelslagen Handläggare 
som aj har släppts ut på 
marknaden, i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG-
bestämmelser som komplet-
teras av lagen, eller b J avses 
med ett föreläggande eller ett 
förbud enligt 22 § om 
föreläggandet eller förbudet 
inte följs 

7.12 Besluta att på ägarens 24 § livsmedelslagen Samhällsbyggnadschef 
bekostnad låta förstöra om- Enhetschef 
händertagen vara eller varor 
som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § livsmedels-
lagen 

7.13 Besluta om sanering eller andra Art. 54.2 a, EG- Handläggare 
åtgärder som anses vara förordning 882/2004 
nödvändiga för att se till att 
foder eller livsmede: är säkra 
eller att lagstiftningen följs. 

7.14 Besluta att begränsa eller Art 54.2 b, EG- Handläggare 
förbjud a utsläppande av foder förordning 882/2004 
eller livsmedel på marknaden 
och import eller export av 
foder, livsmedel eller djur. 

7.15 Besluta om att över'laka och vid Art 54.2 c, EG- Handläggare 
behov beordra att foder eller förordning 882/2004 
livsmedel återkallas, dras 
tillbaka från marknaden 
och/eller destrueras. 

7.16 Besluta om tillstånd till att Art 54.2 d, EG- Handläggare 
foder eller livsmedel används förordning 882/2004 
för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för. 

7.17 Besluta om att tillfälligt avbryta Art 54.2 e, EG- Handläggare 
driften av eiler stmga heia elier förordning t!82/2004 
delar av det berörda företaget 
under en lämplig tidsperiod 

7.18 Besluta om åtgärder som avses i Art 54.2 g, EG- Handläggare 
artikel 19 i EG-förordning förordning 882/2004 
882/2004 för sändningar från 
tredjeIänder. 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.19 Besluta om andraåtgärder som Art54.2 h, EG- Handläggare 
anses vara motiverade. förordning 882/2004 

7.20 Besluta om rättelse på den 26 § livsmedelslagen Handläggare 
felandes bekostnad. 

7.21 Besluta om åtgärder som 25 § livsmedelslagen Handläggare 
behövs för att spåra smitta och 
undanröja risk för smitt-
spridning efter underrättelse 
från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks 
spridas genom livsmedel. 

7.22 Besluta att beslut ska gälla även 33 § livsmedelslagen Handläggare 
om det överklagas 

7.23 Besluta att begära hjälp av 27 § livsmedelslagen Handläggare 
polismyndigheten för utövande 
av offentlig kontroll och 
verkställighet av Leslut 

Åtgärder vid bristande 
efterlevnad. Foder och 
animaliska biprodukter 

7.24 Meddela de förelägganden och 23 § lag om foder och Handläggare 
förbud [utan vite) som, utöver animaliska 
vad som följer av de EG- biprodukter 
bestämmelser som komp-
letteras av lagen, behövs för att 
lagen, de föreskrifter och beslut 
som meddelats med stöd av 
lagen samt de EG-bestämm-
elser som kompletteras av lagen 
ska följas. 

7.25 Besluta att ta hand om en vara 25 § första stycket Handläggare 
som a) har släppts ut på mark- lag om foder och 
naden, eller som uppenbart är animaliska 
avsedd att släppas ut på biprodukter 
marknaden eller användas i 
strid med 7 och 8 §§, de före-
skrifter som meddelats med 
stöd av 9 eller 11 §§ eller de EG-
bestämmelser som komplett-
eras av lagen eller b) avses med 
ett föreläggande eller förbud 
enligt 23 § om föreläggandet 
eller förbudet inte följs. 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.26 Beslut om att låta förstöra en 25 § andra stycket Samhällsbyggnadschef 
vara på ägarens bekostnad. lag om foder och Enhetschef 

animaliska 
biprodukter 

7.27 Beslut om rättelse på den 26 § lag om foder och Handläggare 
felandes bekostnad. animaliska 

biprodukter 

7.28 8esluta att beslut ska gälla även 33 § lag om foder och Handläggare 
om det överklagas. animaliska 

biprodukter 

Kontroll av import av [oder och 
livsmedel[rån tredje land 

7.29 Besluta att omh~nderta Art. 19.1. EG- H8ndläggare 
livsmedel eller foder från tredje förordning 882/2004 
land som inte överensstämmer 
med bestämmelserna i foder-
eller livsmedels-lagstiftningen 
samt besluta att aj förordna om 
att fodret/livsmedlet 
destrueras, blir föremål för 
särskild behandling i enlighet 
med art. 20 eller återsänds 
utanför gemensl<apen i enlighet 
med art 21 eller vidtagande av 
andra lämpliga åtgärder 

7.29 bJ beträffande livsmedel eller Art. 19.1, EG- Handläggare 
foder som redan släppts ut på förordning 882/2004 
marknaden, förordna om att 
fodret/livsmedlet återkallas 
eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av de 
åtgärder som anges ovan vidtas 
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7.30 Besluta att omhänderta Art 19.2, EG- Handläggare 
sändning i avvaktan på förordning 882/2004 
destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel av icke-
animaliskt ursprung som är 
föremål för strängare kontroller 
i enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art 17, 
se till att livsmedlet återkallas 
och omhändertas och att det 
därefter antingen destrueras 
eller återsänds i enlighet med 
art. 21. 

7.31 Besluta att omhänderta en Art 18, EG- Handläggare 
sändning tills dess kontroll- förordning 882/2004 
myndigheten erhållit resultat av 
offentlig kontroll vid misstanke 
om bristande efterlevnad m m. 

Kontroll vid handel med 
animaliska livsmedel inom den 
Europeiska unionen 

7.32 Besluta om anmälan för LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare 
kontroll av sändning från annat 
EU-land. 

7.33 Besluta att utöka kontrollen av LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare 
livsmedel från viss anläggning. 

7.34 Besluta om att sändning av LIVSFS 2005:22, 10 § Samhällsbyggnadschef 
livsmedel ska förstöras, Enhetschef 
återsändas eller hanteras på 
annat sätt. 

Avgifter 

7.35 Besluta om inplacering av Handläggare 
Hvsmedelsföretag l avglfts-
klasser enligt fullmäktiges taxa 
för livsmedelskontroll. 

7.36 Besluta om årlig kontrollavgift Handläggare 
för livsmedelsanläggning enligt 
fullmäktiges taxa för livs-
medelskontrol l. 
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7.37 Besluta om avgift för Handläggare 
godkännande av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll. 

7.38 Besluta om avgift för Handläggare 
registrering av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll 

7.39 Besluta om avgift för extra Handläggare 
offentlig kontroll av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll 

7.40 Besluta om att sätta ner eller Handläggare 
efterskänka en avgift om det 
finns särskilda skäl enligt 
fullmäktiges taxa för livs-
medelskontroll. 

8 Miljöärenden 
Miljökonsekvensbeskrivningor 
och onnat besiutsunderiag 

8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen Handläggare 
i fråga om en verksamhet eller 
åtgärd kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

8.2 Avge yttrande över miljö- 6 kap 8 MB och 7 § Handläggare 
konsekvens beskrivning som förordningen om 
inte kungörs tillsammans med miijökonsekvens-
ansökan i ett mål eller ärende. beskrivning 

8.3 Avge yttrande till mark- och Handläggare 
miljödomstol eller länsstyrelse i 
den s k kompletteringsremissen 
vid prövning av tillståndspliktig 
verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

8.4 Besluta i ärende om tillstånd att 13§loch2st Handläggare 
inrätta avloppsanordning med förordning om 
ansluten vattentoalett miljöfarlig 

verksamhet och 
hälsoskydd 
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8.5 Besluta i ärende om tillstånd att 13 § 1 och 2 st Handläggare 
ansluta vattentoalett till förordning om 
befintlig avloppsanordning miljöfarlig 

verksamhet och 
hälsoskydd 

8.6 Besluta om villkor som mark· 22 kap 25 § 3 st MB Handläggare 
och miljödomstol eller läns-
styrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit 
åt tillsynsmyndigheten att 
fastställa 

8.7 Besluta i tillsynsärende 26 kap 9 § MB Handläggare 
angående miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 

8.8 Besluta att låta förstöra föremål 9 kap 15 § MB Samhällsbyggnadschef 
av personlig natur och låta Enhetschel 
avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner för 
att förhindra spridning av 
allvarlig smittsam sjukdom. 

8.9 Besluta att föreskriva att 26 kap 22 § 1 st 3 Samhällsbyggnadschef Max 10 000 kr 
undersökning av verksamhet meningen MB Enhetschef 
och dess verkningar i stället ska 
utförasav någon annan och att 
utse någon att göra sådan 
undersökning. 

8.10 Beslut om rättelse på den 26 kap 18 § MB Handläggare 
felandes bekostnad. 

Lokala föreskrifter 

8.11 Besluta i ärende om tillstånd att 13 § 3 st förordning Handläggare 
inrätta annan avloppsan- om miljöfarlig 
ordning än till vilken vatten- verksamhet och 
toalett är ansluten inom hälsoskydd 
områden med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

8.12 Besluta i ärende om tillstånd att 17 § förordningen Handläggare 
inrätta värmepumpsanläggning om miljöfarlig 
för utvinning av värme ur mark, verksamhet och 
ytvatten eller grundvatten. hälsoskydd 

8.13 Besluta i ärende om tillstånd att 39 § förordningen Handläggare 
inom område med detaljplan om miljöfarlig 
hålla nötkreatur, häst, get, får verksamhet och 
eller svin, pälsdjur eller fjäderfä hälsoskydd 
som inte är sällskapsdjur, orm. 
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8.14 Besluta i ärende om tillstånd 40 och 42 §§ Handläggare 
eller dispens att sprida visst förordning om 
gödsel. slam eller annan miljöfarlig 
orenlighet inom område med verksamhet och 
detaljplan eller intill sådant hälsoskydd 
område. 

Förorenade 
områden/Föroreningsskador 

8.15 Besluta i tillsynsärende 28 § förordningen Handläggare 
angående vidtagande av om miljöfarlig 
åtgärder inom förorenade verksamhet och 
områden som avses i 10 kap hälsoskydd 
MB. 

8.16 Beslut i (ilisynsärende 10 kap 12 § iviS i dess Handläggare 
angående vidtagande av lydelse till och med 
åtgärder inom miljöriskområde. 2007·07·31 samt 10 

kap 17 § MB i dess 
lydelse från och med 
2007-08-01 

8.1 7 Besluta i tillsynsärende om 10 kap 8 § 1 s( MB i Handläggare 
ansvar för verksamhetsutövare dess lydelse till och 
eller den som annars är med 2007-07-31 
ansvarig att utreda samt 10 kap 2,3.4,6, 
föroreningar. 7,9,10 § MB i dess 

lydelse frän och med 
2007-08-01 

8.18 Besluta i tillsynsärenden 10 kap 9 § MB i dess Handläggare 
angående underrättelser om lydelse till och med 
upptäckta föroreningar. 2007-07-31 samt 10 

kap 11 § MB i dess 
lydelse från och med 
2007-08-01 

8.19 Besluta i tillsynsärenden 26 kap 22 § MB Handläggare 
angående undersökningar av 
misstänkt förorenade områden. 

8.20 Avge yttrande till länsstyrelsen 3 § förordning om Handläggare 
om samråd avseende förklaring mHjäriskområde 
av område som miljörisk-
område. 

jordbr/Jk och annan verksamhet 
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8.21 Besluta om dispens för 36 § Statens Handläggare 
stallgödselspridning enligt jordbruksverks 
Statens jordbruksverks före- föreskrift om 
skrift om miljöhänsyn i jord- miljöhänsyn i 
bruket vad avser växtnäring. jordbruket vad avser 

växtnäring 

8.22 Besluta i ärende om dispens 36 § förordning om Handläggare 
från regler angående spridning miljöhänsyn i 
och lagring av gödsel. jordbruket 

8.23 Besluta i ärenden gällande Handläggare 
anmälan för samråd enligt 12 
kap 6 § MB. 

8.24 Besluta i tillsynsärenden enligt Handläggare 
12 kap MB. 

8,25 Avge yttrande till länsstyrelsen 9 § förordningen om Handläggare 
i ärende om dispens för miljöhänsyn i 
djurhällning och gödsd- jordbruket 
hantering. 

8.26 Avge yttrande till länssP}relsen Handläggare 
om tillbyggnad eller nybyggnad 
av stall och lad ugård. 

8.27 Avge yttrande till länsstyrelsen 12 kap 6 § MB Handläggare 
eller skogsstyrelsen i ärende 
angående anmälan för samråd 
för verksamhet/åtgärd som 
väsentligt kan komma att ändra 
eller skada naturmiljön. 

Skydd av omrtJden m m 

8.28 Besluta i ärend e om dispens 7 kap 13-18 och 25- Handläggare Ej avslag. Beslut 
från strandskyddsbestämm- 26 §§ MB fattas av samhälls-
eiserna. byggnad> u t,kultet. 

8.29 Beslut i ärende om dispens från 7 kap 7, 9 och 10 §§ Handläggare 
föreskrifter som kommunen MB 
meddelat för naturreservat. 
kulturreservat och naturminne. 

8.30 Besluta i ärende om dispens 9 § förordning om Handläggare 
från föreskrifter som områdesskydd 
kommunen meddelat för djur-
och växtskyddsomräde. 
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8.31 Besluta i ärende om dispens 7 kap 22 § MB Handläggare 
från föreskrifter som 
kommunen meddelat för 
vattenskyddsområde. 

8.32 Besluta i tillsynsärende 7 kap MB Handläggare 
angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av 
skydd enligt 7 kap MB. 

8.33 Besluta i tillsynsärende 7 kap MB Handläggare Ej avslag. Beslut 
angående efterlevnad av fattas av samhälls-
strandskyddet byggnadsulSkottet. 

8.34 Besluta i tillsynsärende 8 kap MB Handläggare 
angående åsiåosättanåe av 
föreskrifter som gäller enligt 8 
kap Mil. 

8.35 Besluta i tillsynsärenden 7. a och 12 kap MB Handläggare 
angående skötsel av jord-
bruksmark enligt 7, 8 och 12 
kap MR 

Vattenverksamhet 

8.36 Avge yttrande till länsstyrelsen SamhäiisbyggnadsulSkott 
och skogsstyrelsen angående 
vattenverksamhet enligt 11 kap 
MB. 

Kemiskaprodukter och 
biotekniska organismer 

8.37 Besluta i ärende om tillstånd till 14 § SNFS 1997:2 Handläggare 
spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

8.38 Besluta i tillsynsärenen Handläggare 
angående kemiska produkter 
och biotekniska organismer. 

8.39 Avge yttrande till Kemikalie- SamhällsbyggnadsulSkott 
inspektionen och länsstyrelsen i 
tillståndsärenden och övriga 
ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter 
eller biotekniska organismer. 

Kosmetiska och hygieniska 
produkter 
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8.40 Meddela förelägganden och Handläggare 
förbud i tillsynsärenden 
gällande kosmetiska och 
hygieniska produkter. 

Avfall och producentansvar 

8.41 Besluta i ärende om 15 kap 18 § 3 och 4 st Handläggare 
dispens/tillstånd att själv MB 
återvinna och bortskaffa avfall. 

8.42 Besluta om dispens eller Handläggare 
undantag från bestämmelser i 
lokal renhållningsordning. 

8.43 Besluta i tillsynsärende att den 15 kap 30 § MB Handläggare 
som är ansvarig för ned-
skräpning ska iordningställa 
platsen och vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

8.45 Besluta i övriga tillsynsärenden Handläggare 
enligt 15 kap MB. 

8.46 Avge yttrande till länsstyrelsen 26 § avfalls- Handläggare 
i ärende om tillstånd till yrkes- förordning 
mässig transport av avfall 
inklusive farligt avfall. 

Bilskrotning 

8.47 Avge yttrande till länsstyrelsen 6 § bilskrotnings- Handläggare 
om auktorisation av bilskrot- förordningen 
ningsverksamhet. 

8.48 Besluta i tillsynsärenden Handläggare 

MilJösanktionsavgifter 

8.49 Besluta cm mUjäsanktionsavgift 30 kap 3 § MB och Handläggare 
om högst 5000 kr. förordningen om 

miljösanktions-
avgifter 

8.50 Besluta om miljösanktions- Samhällsbyggnadsutskott 
avgifter över 5000 kr. 

Avgifter 

8.51 Besluta att verksamhet ska Handläggare 
hänföras till viss avgiftsklass 
och betala en årlig avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt MB. 
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8.52 Besluta att påföra timavgift Handläggare 
eller handläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn. 

8.53 Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt M B. 

Ombud i mark- och miijödomstol 

8.54 Behörighet att företräda Samhällsbyggnadschef 
komm unstyreisen som ombud i Enhetschef 
mark- och miljödomstol. 

I."g .. " [1998:814) med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhå!1ning och 
skyltning 

8.55 Besluta i tillsynsärenden om 12 § lagen med Handläggare 
renhållning som avses i 4 § särskilda bestäm-
Iagen med särskilda bestäm- mel~er om gatu-
melser om gaturenhållning och renhållning och 
skyltning. skyltning 

Strålskyddslagen (1998:220) 

D.59 Besluta i tiUsynsärende. 32 § Handläggare 
strålskyddslagen 

8.60 Besluta att påföra timavgift Handläggare 
enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn 
enligt strålskyddslagen. 

8.61 Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen. 

Förordning (1988:372) om 
bidrag tiII åtgärder mot 
radon i egnahem 

8.62 Avge yttrande till länsstyrelsen Handläggare 
om ansökan om radonbidrag. 

Lag (2005:1248) om 
skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel 

36 (46) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.63 Besluta i tillsynsärende 6 § lag om skyldighet Handläggare 
gällande förnybara drivmedel att tillhanda håla 
och vid behov besluta att förnybara drivmedel 
beslutet ska gälla omedelbart. 

Ordningslagen (1993:1617) 

8.65 Avge yttrande till Handläggare 
polismyndigheten. 

Lag om viten (1985:206) 

8.67 Ansöka om utdömande av Samhällsbyggnadschef 
fastställt vite. Enhetschef 

Yttranden 

8.68 Yttiande till maik- och Samhällsbyggnadsu~kGtt 

miljödomstol eller länsstyrelse 
om tiHstånrl till miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap MB. 

8.69 Yttrande angående översikts- Samhällsbyggnadsutskott 
planer. detaljplaner, områdes-
bestämmelser och förhands-
besked, som inte särskilt 
delegerats till annan. 

9 Alkohollagen 

9.1 Bifalls- och delvis 8 kap 2, 4 § § Handläggare 
bifallsbeslutangående alkohollagen 
stadigvarande tillstånd. 

9.2 Avsiagsbeslut angående 8 kap 2§ Samhäilsbyggnadschef 
stadigvarande tillstånd alkohollagen 

Enhetscef 

9.3 Beslut om ändrat tillstånd 8 kap 2§ Handläggare 
alkohollagen 

9.4 Beslut om tillfälligt tillstånd 8 kap 2§ Handläggare 

alkohollagen 

9.5 Beslut om tillfalligt tillstånd för 8 kap 6 § Samhällsbyggnadschef 
provsmakning vid mässor o.dyl. alkohollagen Enhetschef 

9.6 Beslut om tillfälligt tillstånd för 8 kap 7 § Handläggare 
provsmakning vid alkohollagen 
tillverkningsstället. 

9.7 Beslut om godkännande av 8 kap 4 § Handläggare 
lokalen vid tillfällig alkoho!lagen 
cateringservering. 
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9.8 Beslut att avvisa ansökan, 
inleda och avsluta/avskriva 

8 kap 2§ och samt Handläggare 

ärenden 9 kap 2§ 
alkohollagen 

9.9 Beslut att meddela villkor Delegaten som fattat det Villkor meddelas i 
ursprungliga beslutet samband med beslut 

om tillstånd. 

9.10 Beslut att godkänna nya 8 kap 12 § samt Handläggare Om bolagsmän inte 
bolagsmän mm 9 kap 11 § godkänns blir frågan 

alkohoilagen om återkailelse av 
tillstånd aktuellt. 

9.11 Medgivande till ombyggnad av 9 kap. 11 § Handläggare 
serveringsställe alkohollagen 

9.12 Beslut i samband med anmälan 8 kap 3 § Handläggare 
att krydda sprit alkohol!agen 

9.13 Beslut angående ansökan från 9 kap. 12 § Handläggare Ansökan skall 
konkursförvaltare alkohollagen behandlas med 

förtur 

9.14 Beslut om förbud "tt siilja folköl 9 kap 19 § Samhällsbyggnadsu lSkott 

alkohollagen 

9.15 Beslut om återkallelse av 9 kap. 18 § lp. Handläggare 
tillstånd i samband med alkohollagen 
iiearbytP, på parts beg~ran pller 
då verksamheten upphör 

9.16 Beslut om återkallelse av 9 kap. 18 § 2-3p. Samhällsbyggnadsutskott 
stadigvarande tillstånd alkohollagen 

9.17 Beslut om att meddela 9kap.17§ Samhälisbyggnadsu tskott 
tillståndsinnehavare varning alkohollagen 

9.18 Beslut om att meddela 9 kap. 17 § Handläggare 
tillståndsinnehavare erinran alkohollagen 
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9.19 Tillsyn av serveringsställen 9 kap. 2,3,8,11,13,14 Handläggare 

§ § alkohollagen 

9.20 Anmälan om brottsmisstanke 9 kap. 8 § Handläggare 
eller överlämnande av alkohollagen 
utredning till polis- eller 
åklagarmyndighet. 6 § Förvaltnings-

Iagen 

9.21 Avge yttrande till annan 9 kap. 8,11,13,14 § § Handläggare 
myndighet samt lämna och alkohollagen och 
inhämta handlingar 

6 § Förvaltnings-
Iagen 

9.22 Begäran om polisbiträde 9 kap. 9 § Samhällsbyggnadschef 

alkohol lagen Enhetschef 

9.23 Beslut att avvisa överklagan 10 kap. 1 § alkohol- Handläggare 
som ej inkommit i rätt tid lagen och 24 § 

förvaltningslagen 

9.24 Överklagan till förvaltningsrätt, 10 kap. 1 § Delegaten som fattat det 
kammarrätt och högsta alkohollagen ursprungliga beslutet 
förvaltningsdomstolen 

9.24a Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen 

9.24b Beslut om riktlinjer för Alkohollagen Samhällsbyggnadsutskott 
serveriopstillstånd 

9.24c Besluta om tillsynsplaner Alkohollagen 9 kap. Samhällsbyggnadsutskott 

2§ 

Tobakslagen (1993:581) 

9.25 Meddela förel äggande eller Tobakslagen § 20 Samhällsbyggnadsutskott 

förbud samt sätta ut vite 

9.25a Meddela varning Tobakslagen § 20 Enhetschef 

Kontorschef 
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9.26 Beslut om att en tobaksvara Tobakslagen § 21 Handläggare 

skall tas omhand 

9.27 Yttrande till förvaltningsrätten Tobakslagen § 25 Delegaten som fattat det 

över överklagat beslut samt ursprungliga beslutet 

beslut om att överklaga 
förvaltningsrättens beslut till 
högsta förvaltningsdomstolen 

LotteriIagen (1994:1000) 

9.28 Yttranden till Lotteri- Handläggare 

inspektionen 

10 Transporrenhet 

Beslulom tillstånd liil 
färdtjänst 

10.1 - enligt kommunens riktlinjer 6-9 §§ Lag om Handläggare 

färdtjänst 
(1997:736) 

10.2 - avsteg frän kommunens 12 § Lagom Handläggare 
riktlinjer färdtjänst 

Beslut om att äterkalla eller 12 § Lag om Handläggare 
begränsa tillstånd till färdtjänst fardtjänst 

10.3 - om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte längre föreligger 

10.4 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller tör tärd tjänst 

10.5 Beslut om tillstånd till 4-7 §§ Lag om Handläggare 
riksfärdtjänst riksfärdtjänst 

(1997:736) 

Beslut om att 5.terkaHa eller 9 § Lag om 
begränsa tillstånd till riksfärdtjänst 
riksfardtiänst 

10.6 - om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte längre föreligger 
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10.7 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller för riksfärdtjänst. 

10.8 Skolskj uts enligt skollagen 10 kap 32 och 40§§, Handläggare 
(2010:800) 11 kap 31 och 39 §§, 

19 kap 20§ 

10.9 Beslut enligt Riktlinjer för Handläggare 
handläggning av särskild 
kollektivtrafik i Sala kommun. 

11 Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (2010:1011) 

11.1 Förelägganden och förbud i 2S § 1 st Räddn!ngschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Brand!r.spektör 
Insatsledare 

11.2 Tillståndsprövning för 16 § Räddningschef 
explosiva varor Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

11.3 Tillståndsprövning för 17 § Räddningschef 
brandfarliga varor Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) 

11.4 Förelägganden och förbud i 5 kap 2 § 2 st Räddningschef 
til!synsärenden Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

11.5 Besluta om att förelaggande 
eller förbud får förenas med 

5 kap 2 § 3 st Ledningsutskott 

vite och i brådskande fall, om 
någon inte vidtar åtgärd enligt 
föreläggande, besluta om att 
åtgärd sker av myndigheten på 
den försumliges bekostnad. 

11.6 Bevilja egensotning 3 kap 4 § Räddningschef 
Stf räddningschef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

11.7 Meddela erforderliga före- S kap 2 § 2 st Skorstensfejarmästare 
lägganden och förbud med 
anledning av brister, som 3 kap 4 § 
konstaterats vid brandskydds-
kontroll. Sädana förelägganden 
eller förbud fär inte förenas 
med vite. 
Eldningsförbud 

11.8 Medge undantag från Räddningschef 
eldningsförbudet i Sala Stf räddningschef 
kommun Brandinspektör 

12 Tekniska kontoret 

12.1 Yttrande över remisser frän Enhetschef teknisk service 
polisen, t ex i ärenden om 
;lnordnande av offentlig 
tillställning och sammankomst 

12.2 Beslut om förordnande av Kontof::,chef 
parkeringsvakt 

12.3 Beslut om avstängning av § 43 Lagom Kontorschef tekniska 
vattenförsörjning till en allmänna kontoret 
fastighet. 

vattentjänster 

12.4 Upplåtelse av gatumark. Enhetschef teknisk service 
parkeringsplats och allmän 
platsmark 

12.5 Upplätande av gatumark för Enhetschef teknisk service Kortare tid än 6 
byggnationer m m. mänader 

12.6 Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1-3 Trafikingenjör 

§§Trafikförordningen 
(TrF) (1998:1276) 

12.7 Föreskrifter med särskilda 10 kap 14 § Trr Trafikingenjör 
trafikregler för väg eller viss 
vägsträcka. 

12.8 Undantag från lokal 13 kap 3-4 §§ TrF Trafikingenjör 
trafikföreskrift 

12.9 Flyttning av fordon . Lag om flyttning av Enhetschef teknisk service 

fordon i vissa fall 

(1982: 129). 
Förordning om 
flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:198) 
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12.10 Övriga frågor som avses i Lag Trafikingenjör 
om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234) av 
tillfällig natur 

12.11 Parkeringstillstånd för 13 kap 8 § TrP Trafikingenjör 
rörelsehindrade 

12.13 Meddela föreskrifter för 
väghållningsarbete 

12 kap 1 § TrP Trafikingenjör 

12.14 Ti llstånd att disponera vägar m Enhetschef gata/park 
m för motortävling 

12.15 Undantag enligt 20-23 § i Enhetschef teknisk service 
renhållningsordningen för Sala 
kommun 

12.16 Restitution av vatten- och Enhetschef 
av!opps?vgifter sal!1h~!lsteknisk enhet 

12.17 Avtal om försäljning av virkes- Enhetschef gata/park 
och rotposter 

12.18 Vara bestäl!arombud vid Kontorschef tekniska Överstigande 6 
nybyggnadsentreprenad och kontoret prisbasbelopp 
entreprenad för större om- och 
tillbyggnader eller konsult-
uppdrag för sådana 
entreprenader 

12.19 Vara beställarombud vid om- Chef för loka.lförvaltning Upp till 6 
och tillbyggnadsentreprenader prisbasbelopp 
eller konsultuppdrag för sådana 
entreprenader 

12.20 Ändring i byggnadsprogram och Kontorschef tekniska 
ibygghandlingar kontoret 

Chef för lokalförvaltning 

12.21 Utgdtt 

12.22 UtJlyrning och förhyrning ~v Chef för lokJlförvaltning 
bostäder och av lokaler 

12.23 Nyttjanderätt till kommun- Chef för lokalförvaltning 
styrelsens förvaltningslokaler 

13 Fritid 

13.1 Beslut om arrangemangs bidrag Kultur- och fritidsutskott 
till föreningar och organisa-
tioner 

13.2 Pröva tillstånd enligt Fritidsintendent 
lotterilagen (1994:1000) Informatör 
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13.3 Föreningsbidrag till fritids- och Kultur- och fritidsutskott 
idrottsföreningar 

Kontorschef Upp till 1 
prisbasbelopp 

13.4 Besluta om avgifter inom bad- Kultur- och fritidsutskott 
och fritidsgärdsverksamhet 

13.5 Besluta om avgifter för idrotts- Kultur- och fritidsutskott 
och motionslokaler 

13.6 Utdelning av föreningsledar- Kultur- och fritidsutskott 
stipendium 

13.7 Utgått 

14 Kultur 

14.1 Besluta om avgifter inom Kultur- och fritidsutskott 
biblioteksverksamheten 

14.2 Utdelning frän kulturfonder Kultur- och fritidsutskott 

14.3 Utdelning av kulturstipendium Kultur- och fritidsutskott 

14.4 Fördelning och utdelning av - Kultur- och fritids-
bidrag till studieförbund utskottet bereder 

ärendena 

14.5 Beslut om arrangemangsbidrag Kultur- och fritidsutskott 
till föreningar och organisa-
tioner 

14.6 Besluta om verksarnhetslJidrag Kullur- och frilidsutskull 
till kulturföreningar 

14.7 Fördelning och utdelning av Ledningsutskott Kultur- och fritids-
bidrag till samlingslokaler kontoret bereder 

ärendena 

14.8 Utdelning av naturastipendium Kultur- och fritidsutskott 
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§ 306 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄD ESPROTOKO LL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/132 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Avesta kommun; 
yttrande 

INLEDNING 
Utställningshandlingar för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) -Tillägg 
till översiktsplan för Avesta kommun har skickats till Sala kommun för eventuella 
synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling 
presenterar förslag till yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/145/3, yttrande 
Bilaga KS 2013/145/4, utställningshandlingar 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i yttrande till Avesta kommun framföra följande synpunkter: 
att Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast kommun
gränsen mot Sala anpassats ytterligare till förhåBanden som natur- och kulturmiljö
värden och friluftsliv, inte minst Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseom
råden, 
att framhålla att utvecklingsplaner som berör riksintresseområden med mera som 
sträcker sig över kommungränse!1 i allra högsta grad angår grannkommunen. Att bli 
underrättade om sådana är ett första steg i att skapa en samsyn och gemensamt ar
bete med mellankommunala frågor, samt 
att Sala kommun ej har något i övrigt att tillägga utöver det som framförts i tidigare 
!ämnat samrådsyttrande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i yttrande till Avesta kommun framföra följande synpunkter: 
att Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast kommun
gränsen mot Sala anpassats ytterligare till förhållanden som natur- och kulturmiljö
värden och friluftsliv, inte minst Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseom
råden, 
att framhålla att utvecklingsplaner som berör riksintresseområden med mera, som 
sträcker sig över kommungränsen, i allra högsta grad angår grannkommunen. Att bli 
underrättade om sådana är ett första steg i att skapa en samsyn och gemensamt ar
bete med mellankommunala frågor, samt 
att Sala kommun ej har något i övrigt att tillägga utöver det som framförts i tidigare 
lämnat samrådsyttrande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

jE 
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~ SALÄBiJaga KS 2013 / 145/3 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-11-20 

YTTRANDE 

Dnr: 2013/ 132 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sofia Elrud 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 20t3 -11- 2 O 

YTTRANDE 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Avesta kommun 

I våras var Landsbygdsutveckling i strandnära lägen {LIS} - Tillägg till översiktsplan 
för Avesta kommun ute på samråd, nu har Avesta kommun översänt 
utställningshandlingen för att Sala kommun åter ska kunna yttra sig i ärendet. 

Sedan samrådet har en del revideringar gjorts, vilka Sala kommun inte har något att 
invända mot. 

Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast 
kommungränsen mot Sala (bl.a. Tyttbo och Hovnäs-Gålsbo) anpassats ytterligare till 
förhållanden som natur- och kulturmiljövärden och friluftsliv, inte minst 
Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseområden. 

Som angränsande kommun vill Sala framhålla att utvecklingsplaner som berör 
riksintresseområden m.m. som sträcker sig över kommungränsen i allra högsta grad 
angår grannkommunen. Att bli underrättade om sådana är ett första steg i att skapa 
en samsyn och gemensamt arbete med mellankommunala frågor. 

I övrigt har Sala kommun inget att tillägga utöver det som framförts i 
samrådsyttrandet Vi hoppas få ta del av planer, som kan beröra oss eller 
gemensamma intressen, även i framtiden och att vi kan föra en dialog i frågor av 
ömsesidig karaktär framöver. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 
Planering och utveckling 

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



Bilaga KS 2013/145/4 
SÄLA KOMMUN. l Kommunstyrelsens förvaltnmg 
i 

i Ink. 2013 -10- 1 ~ 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen loiarienr 

Tematiskt tillägg till översiktplanen för Avesta kom~0~~~~...._ ...... _.... 

KUNGÖRELSE OM UTST ÄLLNING 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har, i samarbete med SWECO Architects i 
Falun, tagit fram ett förslag på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (s.k. Lis
områden). Syftet med förslaget är att peka ut strandnära områden som kan möjliggöra en lång
siktigt positiv utveckling av både kommunen och regionen. 

Förslaget är ett tillägg till kommunens översiktsplan från 2007 och baseras på sedan tidigare 
kända områden av intresse, på förslag från byarnöten som hölls hösten 2012 och på förslag som 
inkom under det samråd som pågick fram till den 22 april2013. Under samrådet inkom totalt 20 
stycken skriftliga yttranden, vilka presenteras och kommenteras i samrådsredogörelsen. 

För att ge möjlighet att lämna synpunkter på planens innehåll efter de omarbetningar som ge
nomförts till följd av samrådsyttranden mm är förslaget nu utställt under perioden 14 oktober-
15 december 2013. 

Planhandlingen, i utskrivet format, finns tillgänglig på biblioteken i Avesta, Fors, Horndal och 
Krylbo samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta. 
Dessutom finns handlingen på förvaltningens hemsida som nås via www.avesta.se. De som inte 
har tillgång till Internet kan vända sig till miljö- och byggförvaltningen för att antigen få ut en 
CD-skiva med samrådshandlingen eller få den i utskrivet format. 

Denna kungörelse om granskning har skickats ut till en mängd olika föreningar. Tyvärr kan 
kommunens uppgifter om ordförande och/eller representanter vara inaktuella för vissa av dessa 
föreningar. Vi vill därför be dem som, i form av tidigare representant, felaktigt fått inbjudan att 
förmedla den till nuvarande representant alternativt meddela miljö- och byggförvaltningen så att 
vi kan skicka inbjudan till rätt adressat. 

Eventuella synpunkter på det tematiska tillägget lämnas skriftligen till Västmanland
Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta, senast den 15 december 2013. 

För mer information, kontakta: 
Peter Granqvist, tfn: 0226- 64 51 69, e-post: peter.granqvist@avesta.se 
Expeditionen, tfn: 0226-64 54 54 alt. 64 55 57. 

l l oktober 2013 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 

V-Dala Miljö&. Bygg 
Avesta- Fagersta- Norberg 
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge- tillägg till översiktsplan för Avesta kommun 
Beställare: Västmanland-Dalama miljö- och byggförvaltning 

Arbetsgrupp kommunen: 

Peter Granqvist 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - A ve sta kommun UTSTÄ LLNINGSHANDLING sept 2013 

SAMMANFATTNING 
Detta tillägg till översiktsplanen för Avesta kommun 
behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(L!S). 

Den l februari 20 l O trädde nya strandskydds
bestämmelser i kraft i miljöbalken. De nya bestäm
melserna ger kommunen möjlighet att i översikts
plan peka ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden. Det innebär att i dessa områden 
finns särskilt skäl för att ge dispens från strand
skyddet eller att upphäva strandskyddet vid detalj
planeläggning. Passagemöjlighet ska dock i sådana 
fall alltid finnas utmed stranden. 

Norbergs 
kommun 

Hedemora kommun 

' " 

Syftet med att peka ut LIS-områden är att bidra 
till såväl Avesta kommuns utveckling som 
regional utveckling samt stärka kommunens 
attraktionskraft, genom att utveckla landsbygden. 

I detta tematiska tillägg pekas 24 st Lis
områden ut, se karta nedan. Områdena syftar till 
att möjliggöra byggande av i första hand 
bostadsbebyggelse, men även anläggningar för 
friluftslivets behov eller för turism och konferens
/kursverksamhet. 

Hofors 

- LIS-områden 

Sandvikens 
kommun 

H e by 
-tt..a..'t!M~;--- kommun 

0 1 23 4 5 
--==--==-•km 

Avesta kommun med förslag till områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - A ves ta kommun UTSTÄLLNINGSHA N DU NG sept 20 13 

Vid utpekaodet av områdena har möjligheterna tiJI 
anslutning till el, vägar och gemensamt vatten och 
avlopp liksom avstånd till skola, butik och 
kommunikationer varit viktiga aspekter. Områdena 
ska vara av sådan art och ha sådan begränsad 
omfattning att strandskyddets syften kan tiJigodoses 
långsiktigt. 

Kommuninvånarna har genom byarnöten bidragit 
med kunskap om och förslag till lämpliga LIS
områden. 

Konsekvenser 
En utbyggnad av LIS-områden enligt översikts
planetilläggets förslag bedöms långsiktigt kunna 
bidra till ett ökat antal kommuninvånare, positiva 
sysselsättningseffekter och ökat serviceunderlag. 
Tillgång till attraktiva tomter och bostäder gör det 
lättare för arbetsgivare att rekrytera kvalificerad 
arbetskraft. Några av de föreslagna LIS-områdena är 
avsedda för turismutveckling och friluftsliv, vilket 
både kan ge nya arbetstillfållen inom turistnäringen 
och bidra till en positiv fritid för kommuninvånarna. 

Vid utpekandet av LIS-områdena har hänsyn tagits 
till allmänna intressen såsom riksintressen, miljö
kvalitetsnormer, värdefulla natur-, kulturmiljö- och 
friluftslivsområden, översvämningsrisker samt ras
och skredrisker. För varje LIS-område anges rekom
mendationer för vad som särskilt behöver beaktas 
vid en utbyggnad av området. Det innebär att 
negativa miljökonsekvenser i stor utsträckning kan 
undvikas vid utbyggnad enligt översiktsplane
tilläggets förslag. 

Flera av de föreslagna LIS-områdena berör mark 
med översvämningsrisk I de flesta fall gäller det 
strandområdet, som inte kommer att bebyggas 
eftersom en fri passage alltid ska finnas längs 
stranden. För LIS-områden avsedda för bostads
bebyggelse som berör mark med översvämningsrisk 
anges rekommendationer om att dessa frågor be
höver studeras i fortsatt planering. 

Viktiga mellankommunala frågor att hantera rör 
främst Dalälven, där såväl vattenkvaliteten som en 
utveckling av friluftslivet i förening med bevarande 
av befintliga värden är frågor som behöver hanteras 
i samarbete mellan de kommuner som ingår i Nedre 
Dalälvssamarbetet 

p:\3310\3314273\000\12-text\2-utställning\töp Iis avesta .docx 3 (50) 

Fortsatt planering 
Underhandsamråd har hållits med allmänheten på 
flera platser i kommunen parallellt med utarbet
andet av ett samrådsförslag. Efter samrådsskedet 
har inkomna synpunkter sammanställts och kom
menterats i en samrådsredogörelse. Översikts
planetillägget har reviderats och skickas nu ut på 
utställning, då allmänheten, myndigheter och 
övriga berörda kan lämna synpunkter. Sedan 
sammanställs synpunkterna i ett utlåtande varpå 
översiktsplantillägget antas av kommunfull
mäktige. 

Översiktsplanen med dess tematiska tillägg är 
vägledande men inte juridiskt bindande. För de 
flesta av de LIS-områden som föreslås i över
siktsplanetillägget kommer detaljplan att behöva 
upprättas innan ny bebyggelse kan komma till 
stånd. 

Dalälven vid Osterviken. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen- Avesta kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING sept 2013 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Den l juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmel
ser i miljöbalken i kraft. De nya bestämmelserna ger 
kommunen möjlighet att från l februari 2010 peka 
ut områden i översiktsplanen for landsbygdsutveck
ling i strandnära lägen så kallade "LIS-områden". 
Inom dessa områden kan dispens från strandskyddet 
fås bl.a. om en åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. 

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan. A vestas översiktsplan antogs 
den 12 februari 2007 och bedöms fortfarande vara 
aktuell. Därfor redovisas de utpekade områdena för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som 
ett s.k. tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det 
innebär att denna handling endast behandlar frågan 
om LIS och fungerar som ett komplement till den 
gällande kommuntäckande översiktsplanen. 

Nedre Dalälven är attraktiv för fritidsfiske. 
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Befolkning, areal, stränder 
Avesta kommun hade 21 467 invånare 2012-12-
31. Kommunens areal är ca 669 km2

. varav 613 
km2 landareal och 56 krn2 vattenareaL Antalet 
invånare per km2 är alltså ca 35 personer. 

Enligt SCB är tillgången på stränder i kommunen 
f6ljande: 

längden på strandlinjen for sjöar och vatten
drag är 448 km 

• 52 km strandlinje runt öar, 

Dalälven flyter genom kommunen och i anslut
ning till älven ligger bl.a. Avesta tätort, Krylbo, 
Karlbo, Folkkärna, Näs bruk och By. 
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1.2 Syfte 
Syftet med LIS-planeringen i Avesta kommun är att 
bidra till såväl Avesta kommuns utveckling som 
regional utveckling samt stärka kommunens attrak
tionskraft, genom att utveckla landsbygden. strävan 
är bl.a. att utöka underlaget för service på lands
bygden i Avesta kommun. 

Detta åstadkoms genom att i ett antal utpekade 
områden i attraktiva, strandnära lägen, som inte har 
starka natur- eller kulturmiljövärden och där det 
finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det 
rörliga friluftslivet, möjliggöra utförande av 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i 
strandnära lägen som främjar något av följande 
huvudsyften: 

• Ge kommuninnevånarna så attraktiva bostads
förutsättningar att de väljer att stanna kvar i 
kommunen 

• Attrahera till inflyttning i kommunen, exempel
vis för att tillgodose kommunens och företagens 
behov av kvalificerad arbetskraft 

• Ge kommuninnevånare och andra möjlighet att 
bygga fritidshus i attraktiva lägen i kommunen 

• Möjliggöra etablering/utveckling av företag som 
är beroende av vattennära lägen 

• Möjliggöra övriga verksamheter, t.ex. olika 
turistverksamheter, som lockar besökare och ger 
underlag för både själva verksamheten och övrig 
service. 

1.3 Mål 
Översiktsplanens övergripande mål är att inom de 
ramar som ges av gällande lagar säkerställa ut
pekade riksintressen och verka för att uppställda 
miljömål och miljökvalitetsnormer, kommunens 
vision och de mål som anges i de regionala miljö
målen "Dalarnas miljömål", i tillväxtavtal och i 
kommunens olika måldokument ska uppnås. 

l den kommuntäckande översiktsplanen redovisas 
kommunens strategier för genomförande av 
ovannämnda mål. Följande är av särskild vikt vad 
gäller LIS-arbetet: 

• Kommunen ska ha en god planberedskap och en 
bra markreserv med tillgång till mark för 
attraktiv bostadsbebyggelse och för utveckling av 
kommersiell service och företagsetableringar i de 
större tätorterna. Kommunens planering för 
boende, företagande och kommunal service ska 
samordnas så att bästa möjliga resultat kan 
erhållas. 
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• Nya bostadshus bör lokaliseras så att de bidrar 
till att förstärka underlaget för befintlig 
kommersiell och social service och så att 
befintliga allmänna investeringar kan ut
nyttjas. 

• Kommunen verkar aktivt för att bevara och 
utveckla Nedre Dalälvsområdets unika natur
och kulturvärden för det rörliga friluftslivet. 

• Kommunen ska verka för att nya fritidshus
områden och koloniområden utreds. 

Vidare är en positiv befolkningsutveckling ett 
övergripande mål för kommunen. 

1.4 Avgränsning 
Generellt strandskydd gäller vid hav, sjöar och 
vattendrag enligt 7 kap. 14§ miljöbalken. Strand
skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 
l 00 meter från strandlinjen vid normalt vatten
stånd. 

Länsstyrelsen i Dalarna tolkar gällande bestäm
melser för strandskydd så att det omfattar sjöar 
och vattendrag som finns markerade på den 
digitala versionen av Lantmäteriets Terrängkarta, 
med undantag för grävda eller anlagda avvatt
ningsdiken för infrastuktur (väg, järnväg), jord
bruksmark, skogsmark och i tätort. Länsstyrelsen 
har dock framhållit att det kan finnas vattendrag i 
verkligheten som inte finns markerade på terräng
kartan med som ändå har strandskydd, samt 
vattendrag som finns ut markerade på kartan, men 
som inte stämmer med verkligheten. 

Kommunens ställningstagande till vad som kan 
anses utgöra "landsbygd" i enlighet med bestäm
melserna om landsbygdsutveckling i 7 kap. 18 e § 
i miljöbalken, redovisas i avsnitt 2.3 Kommunens 
tolkning av begreppet landsbygd. 

I den kommuntäckande översiktsplanen från 2007 
finns en mängd bakgrundsfakta beskrivna 
rörande bl.a. kommunens bebyggelse och service, 
natur- och kulturmiljövärden m.m. I detta tema
tiska tillägg redovisas därför inte sådan bak
grundsinformation. Se även avsnitt 2.2. Koppling 
till gällande översiktsplan. I detta avsnitt redo
visas sambanden mellan det tematiska tillägget 
och den kommuntäckande översiktsplanen. 
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1.5 Planprocessen 
För att upprätta en kommunal plan, såsom detta 
tematiska tillägg till översiktsplanen, följs en viss 
arbetsgång, den s.k. planprocessen. 

Underhandsamråd hölls inledningsvis med allmän
heten på flera platser i kommunen. Detta skedde 
parallellt med utarbetandet av ett samrådsförslag 
som sedan var ute på ett brett samråd för att 
förbättra beslutsunderlaget. Samråd hölls med 
allmänhet, intresseorganisationer, övriga intressent
er, angränsande kommuner samt myndigheter. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kom
menterats i en samrådsredogörelse. Det reviderade 
översiktsplanetillägget skickas nu ut på utställning. 
Synpunkter kan återigen lämnas av allmänheten, 
myndigheter och övriga berörda. Inkomna syn
punkter sammanställs i ett utlåtande. Översikts
plantillägget antas av kommunfullmäktige. 

Preliminär tidplan 
Samråd 

Utställning 

Antagande 

våren 2013 

hösten 2013 

vintern 2014 

Översiktsplanen med dess tematiska tillägg är väg
ledande men inte juridiskt bindande. Den visar en 
politisk viljeinriktning för hur mark och vatten i 
kommunen ska användas samt utgör ett strategiskt 
underlag för kommande beslut. Genom upprättande 
av detaljplan kan man juridiskt reglerar mark- och 
vattenanvändningen inom begränsade områden. 

1.6 Regionala förutsättningar 
l arbetet med regional utveckling är landsbygds
utvecklingen, med en levande landsbygd och ett 
öppet landskap, en viktig del. Dalarnas lands
bygdsprogram 2006-2012 är antaget av Länsstyrel
sen och framtaget i bred samverkan med länets 
kommuner, Region Dalarna och lokala utveck
lingsgrupper. Programmet ska vara vägledande och 
ge stöd vid beslut. Tre insatsområden har pekats ut: 

• välfungerande byar, bygder och orter 
levande landsbygd i ett öppet landskap 
levande landsbygd med ekonomisk livskraft 

EU har beslutat om ett sjuårigt Landsbygdsprogram 
för 2007-2013, som ger aktörer och entreprenörer på 
landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta 
eller utvidga företag, men också för att höja 
kompetensen hos företagen. 

p :\3310\33 l4273\000\ 12-tex:t\2-utstäHning\töp Iis avesta.docx 6 (50) 

De övergripande målen för landsbygdsprogram
met är att: 

förbättra konkurrenskraften och tillväxten i 
jord- och skogsbruket och på så sätt öka 
sysselsättningen på landsbygden 

• ytterligare miljöanpassa det svenska jord
bruket, bevara det öppna landskapet och en 
mångfald av växt- och djurarter 
utveckla en varierad företagsverksamhet och 
därigenom göra det lättare att leva och arbeta 
på landsbygden 

Länsstyrelsen har därför tagit fram en Genom
förandestrategi för Dalarna, som är uppdelad i 
fyra områden, så kallade axlar, vars mål och 
inriktning är gemensamma för EU-länderna. 
Insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet 
ska bidra till : 

att genom stöd för omstrukturering, utveckling 
och innovationer stärka jord- och skogsbrukets 
konkurrenskraft (axel 1) 
att genom stöd för markförvaltning förbättra 
miljön och landsbygden (axel 2) 

• att höja livskvaliteten på landsbygden och att 
uppmuntra till diversifiering av näringsverk
samheten (axel 3) 

Utöver dessa insatser ska en särskild metod, 
kallad LEADER (axel 4), som utgår från lokala 
förutsättningar och initiativ, bidra ti ll målen för 
övriga axlar. 
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2 LIS .. QMRADEN 

2.1 Arbetsmetod och 
urvalskriterier 

december 2011 genomförde N eDa (Nedre 
Dalälven Intresseförening) tillsammans med 
bl.a. berörda kommuner ett seminarium om 
attraktiv turistlogi med utgångspunkt från 
möjligheterna med LIS. 

Med utgångspunkt från kommunens beslut om 
att ett tillägg till översiktsplanen med Lis
områden skulle utarbetas, gjordes inledningsvis 
en genomgång av gällande översiktsplan får att 
identifiera redan tidigare föreslagna lämpliga 
utvecklingsområden som kunde vara berörda av 
strandskydd och där utpekande som LIS-område 
var en förutsättning för att möjliggöra en 
framtida utveckling. Kommunen har även hållit 
fyra öppna möten för allmänheten, i Fors, 
Korskrogen, Horndal och By, för att få in syn
punkter på LIS-arbetet och tänkbara områden. 

Utifrån översiktsplanens underlag angående 
riksintressen, skyddade natur- och kulturmiljöer, 
områden med höga natur-, kulturmiljö- och fri
luftslivsvärden, översvämnings- och rasrisker 
samt tekniska förhållanden och serviceunderlag 
sammanställdes ett diskussionsunderlag i kart
form som användes vid de fyra möten som hölls 
med allmänheten under hösten 20 12. 

De allmänna intressen som har bedömts som 
särskilt relevanta i samband med utpekande av 
LIS-områden är: 

riksintressen 
• Natur 2000-områden 

miljökvalitetsnormer 
• värdefulla natur- och kulturmiljöer 

värdefulla områden för friluftsliv 
översvämningsrisker 
ras- och skredrisker 

• grund- och ytvattenresurser 
verksamhetsområden för vatten och avlopp 
el nät 
kommunikationer 
befintlig service 

Analysen av vilka andra allmänna intressen som 
finns inom respektive område bygger på den 
kommuntäckande Översiktsplan för Avesta 
kommun och Länsstyrelsens regionala under
lagsmaterial (RUM). 

I början av hösten 2012 gjordes en fåttinven
tering av 22 identifierade områden för att på 
plats framför allt bedöma naturvärden och sär-
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skilda värden för friluftsliv. Ä ven markens 
lämplighet att bebyggas bedömdes. l bedöm
ningen ingick: 

Översiktlig bedömning att området inte har 
specifika goda förutsättningar för djur- och 
växtlivet på land och vatten eller är av stort 
värde för friluftslivet. 
Attraktivt läge för bebyggelse med hänsyn 

till områdets karaktär och byggbarhet 
Inga starka konflikter med andra allmänna 
intressen. 

Efter byarnötena hösten 2012, där flera förslag 
till ytterligare LIS-området kom fram, har en 
kompletterande analys och fåttinventering 
utförts även för dessa områden, enligt samma 
principer som beskrivs ovan. Ä ven efter 
samrådet har en kompletterande fåttinventering 
gjorts av föreslagna nya områden eller föränd
ringar av föreslagna områden under samrådet. 

Exempel på aspekter som inneburit att ett 
preliminärt utpekat område inte har ansetts 
lämpligt är: 

• översvämningskänsligt/låglänt 
• värdefull natur 

Några av de preliminära LIS-områdena som 
efter fåttinventeringen har uteslutits som Lis
områden är i sig lämpliga för bebyggelse, men 
ny bebyggelse har bedöms lämplig att uppföra 
utanför strandskyddsområdet. Prövning av 
lämpligheten att bebygga dessa områden kan 
därför göras utifrån plan- och bygglagens regler 
och berör inte miljöbalkens bestämmelser vad 
gäller strandskydd. 

2.2 Koppling till gällande 
översiktsplan 

I Översiktsplan för Avesta kommun, antagen 
2007-02-12, (i fortsättningen betecknad ÖP 
2007) ges en kommuntäckande beskrivning av 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön i kommunen. Planen ger 
vägledning för beslut om hur mark- och vatten
områden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen kan kompletteras med ett tema
tiskt tillägg för någon speciellt fråga. I A ves ta 
finns ett tematiskt tillägg för Vindkraft. Tema
tiska tillägg ska läsas parallellt med den kom
muntäckande översiktsplanen. De rekommen
dationer som ges i översiktsplanetillägget 
kompletterar och ersätter tidigare ställnings-
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taganden om inte annat anges. Detta gäller även 
detta tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS). 

Planeringsförutsättningar i ÖP 

I ÖP 2007 finns en utförlig redovisning av 
planeringsförutsättningarna vad gäller allmänna 
intressen, i avsnitt B ÖVersiktsplanens teman. 
Till översiktsplanen hör även ett antal 
temakartor. Vidare redovisar översiktsplanen, i 
avsnitt B, ett antal fastställda mål samt kommu
nala överväganden och strategier för genom
förande av målen. Dessa ska tillämpas vad gäller 
LIS-områdena. 

Natur- och friluftsliv samt turism 
I kommunen finns fyra områden av riksintresse 
för naturmiljö enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, 
varav tre ligger i anslutning till Dalälven. 
Nationalparken Färnebofjärden berör kom
munens östra del. Det finns också ett stort antal 
Natura 2000-områden och naturreservat samt 
andra utpekade värdefulla naturmiljöer i kom
munen. I ÖP 2007 i kapitel Naturmiljö med 
tillhörande kartor finns närmare beskrivet vilka 
typer av värdefull naturmiljö som finns i 
kommunen samt mål och strategier för att bevara 
dessa . 

Delar av Nedre Dalälven är både av riksintresse 
för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ miljöbalken och av 
riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 
kap. 2§ miljöbalken. Det finns också bl.a. ett 
antal vandringsleder och andra områden som är 
värdefulla för friluftslivet i kommunen. I ÖP 
2007 i kapitel Friluftsliv och rekreation med 
tillhörande karta finns närmare beskrivet 
områden värdefulla för friluftsliv och rekreation. 
Besöksnäring och turism är beskrivna i kapitelet 
Näringsliv. 

Områden med höga värden för naturmiljö, fri
luftsliv och turism är i ÖP 2007:s delområden 
betecknade: 

• Fs strategiska områden för friluftslivet 
• J n jordbruksområden med stora naturvärden 

Sn skogsområden med stora naturvärden 

Kommunikation, service och bebyggelse 
Kommunen har ett väl utbyggt vägnät liksom 
elnät. Dessa finns beskrivna i kapitel Kommuni
kationer respektive Energi och teknisk försörj
ning med tillhörnande kartor i ÖP 2007. Där 
finns även beskrivet tillgång på kommunalt 
vatten och avlopp och verksamhetsområdena 
finns redovisade på särskild karta. 
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Kommersiell service med bl.a. livsmedel finns 
framför allt i Avesta, Skogsbo, Krylbo, Fors och 
HorndaL Kommunal och social service beskrivs 
i kapitel Service i ÖP 2007, där även förskola 
och övriga skolformer finns beskrivna i kapitel 
Skola och utbildning. 

I ÖP 2007 finns områden som bedömts som 
lämpliga för tätare bebyggelse redovisade som 
följande delområden: 

• T tätsortsområden 
• Fb områden med koncentrerad fritidsbebygg

else 

ÖVersvämningsrisker och geotekniska risker 
Översvämningsrisker och geotekniska riskfak
torer har studerats översiktligt för samtliga Lis
områden, men tas bara upp i texten (beträffande 
översvämningsrisk även på karta) för de Lis
områden där risk har bedömts kunna föreligga 
utifrån nuvarande kunskapsläge. Nuvarande 
kunskapsläge framgår av ÖP 2007 i kapitel 
Hälsa och säkerhet och den tillhörande 
temakartan för översvämning och skredrisk. I 
den översiktliga analysen har aktuellt GIS
underlag från Länsstyrelsen nyttjas. 

SMHI:s klimatanalys för Dalarna (2010) har 
därefter tillkommit, men ännu inte givit anled
ning till förändringar i kommunens generella 
tillämpning. Kommunen är dock väl medveten 
om att ny kunskap tillkommer successivt i dessa 
frågor. 

Grund- och ytvatten 
I ÖP 2007 redovisas temakarta för avrinnings
områdena och där även skyddsområden för 
vattentäkt framgår. I kapitel Energi och teknisk 
försörjning i ÖP 2007 finns bl.a. redovisat 
kommunens mål och strategier för vatten och 
avlopp. Råd och generella regler för utformning 
av enskild avloppsanläggning finns redovisade 
på kommunens hemsida. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten har tillkommit 
efter att den kommuntäckande översiktsplanen 
upprättades. I detta LIS-tillägg finns miljökvali
tetsnormerna behandlade i avsnitt 3. 3 Konsek
venser, miljö. 

Farligt gods 
Väg 70 samt järnvägen Dalabanan och järn
vägen Godsstråket genom Bergslagen utgör 
rekommenderad transportled för farligt gods. 
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Tillägget med LIS-områden kontra 
skrivningar om strandskydd i den 
kommuntäckande översiktsplanen 

I ÖP 2007 finns ett kapitel om Strandskydd där 
gällande bestämmelser om strandskydd redo
visas. Detta avsnitt är till delar inaktuellt på 
grund av förändringar i miljöbalken. Numera 
finns de särskilda skälen för strandskydds
dispens angivna i lagtexten. Se vidare avsnitt 4.1 
Lagar och riktlinjer, Strandskydd i detta Lis
tillägg. 

2.3 Kommunens tolkning 
av begreppet lands
bygd 

A ves ta kommun ligger i sydvästra delen av 
Dalarna län och gränsar mot Västmanlands, 
Gävleborgs och Uppsala län. Avståndet från 
Avesta till Falun är cirka 7 mil, till Västerås 7,5 
mil, till Uppsala 10milsamt till Gävle 10 mil. 

Kommunens tätorter hade drygt 17 000 invånare 
år 20 l O, varav drygt 14 506 personer bodde i 
Avesta centralort. I Horndal bodde l 114 per
soner, i Fors 827 personer, i Nordanö 435 per
soner och i Näs bruk 207 personer. 

Enligt bakgrundsarbetena till förändringarna i 
strandskyddslagstiftningen ska varje enskild 
kommun tolka vad som kan anses utgöra 
landsbygd i samband med utpekandet av Lis
områden. Detta ska göras utifrån kommunens 
specifika förutsättningar för bl.a. utveckling av 
boende och turism, men även med hänsyn tagen 
till kommunens regionala samband. 

Regeringen anger i lagrådsremissen över 
strandskyddet och utveckling av landsbygden att 
" l de delar av de tre storstadsområdena som 
karaktäriseras av tätbebyggelse och i andra 
större tätortsområden, bl.a. länscentra, där det 
inte finns god tillgång till orörda stränder bör det 
inte vara möjligt att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden. 
Däremot bör det vara möjligt att i och i närheten 
av andra tätorter peka ut områden som bidrar till 
landsbygdsutvecklingen, så till vida detta inte 
förhindrar att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt." l bakgrundsarbetena till 
lagändringen förs resonemang om hur " lands
bygd" kan definieras. Där slås fast att det finns 
flera vedertagna definitioner av vad som kan 
anses vara landsbygd. I departementets kom
mentarer till lagrådet framhålls vikten av att inte 
låsa fast en viss definition utan att "olika delar 
av landet har genom gleshet, småskalighet och 
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särprägel sina specifika förutsättningar för 
utveckling av boende". 

Kommunen gör den bedömningen att hela 
Avesta kommun är att anse som landsbygd vid 
utpekaodet av LIS-områden. 

I ÖP 2007 är delområde T1 benämnt Avesta 
Centralort. Inom tätorter bör även bestäm
melserna i 7 kap. 18c § punkt 5 i miljöbalken 
kunna tillämpas. Det gäller ianspråktagande av 
område för att tillgodose ett allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. I bak
grundsarbetena till Jagändringen anges att åt
gärder som kan komma ifråga är t.ex. sådana 
som tillgodoser kommunens behov av tätortsut
veckling. Under avsnitt 2.5 Förslag till Lis
områden redovisas områden inom Nära Avesta 
centralort, Nordanö, Kry/bo och Karlbo-Sonnbo 
som samtliga ligger inom T1 Avesta centralort. 
När åtgärder blir aktuella inom något av dessa 
områden tar övervägas vilket Jagrum som är 
lämpligast att nyttja, 7: 18c punkt 5 eller 7: 18d i 
miljöbalken. 

2.4 Generella 
rekommendationer för 
LIS-områden 

lanspråktagande av mark för nya bebyggelse
grupper ska prövas genom detaljplane
läggning. Komplettering av befintlig bebyggelse 
med enstaka bostadshus/fritidshus kan prövas 
med bygglov och strandskyddsdispens om 
byggnadsnämnden finner det lämpligt. 

I den kommuntäckande översiktsplanen finns 
som stöd för lämplighetsprövningen dels de 
områdesvisa rekommendationerna för respektive 
delområden. Dessa ska tillämpas parallellt med 
de rekommendationer i detta tillägg till över
siktsplanen som anges under respektive område i 
avsnitt 2.5 LIS-områden. 

Vid nytillkommande bebyggelse ska alltid 
passage för allmänheten finnas utmed 

stränder. Inga öar, näs och mindre uddar ska 
tas i anspråk till tomtplats. 

slutgiltig prövning av lämplig placering och 
utformning av bebyggelse inom föreslagna Lis
områden görs vid kommande detaljplane
läggning eller ansökan om strandskyddsdispens. 
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2.5 Förslag till LIS-områden 
Totalt har 24 LIS-områden identifierats. 
Områdenas läge framgår av karta på nästa sida. 
Varje LIS-område redovisas därefter var för sig. 

Flera av LIS- områdena bygger på ställnings
taganden om lämplig bebyggelseutveckling i 
gällande översiktsplan. Andra har tillkommit 
genom olika former av förslag, bl.a. vid samråd. 
Dessa har därefter bedömts vara lämpliga för 
bebyggelse, men att viss hänsyn kan behövas tas 
till andra allmänna intressen. 

I kapitel 4 Konsekvenser beskrivs konsekvenser 
för strandskyddet och miljön i övrigt samt för 
service, näringslivsutveckling m. m. 

Utvecklingsmöjligheter 
Områdena har bedömts lämpliga för olika typer 
av markanvändning enligt följande. 

Bostadsbebyggelse 
Områden som främst bedömts lämpliga för ett 
större eller mindre antal tomter eller småskaliga 
flerfamiljshus (permanentboende). Samtliga 
områden för bostadsbebyggelse ligger i anslut
ning till befintlig permanentbebyggelse. Huvud
delen av dessa områden ligger i anslutning till 
kommunala verksamhetsområden för vatten och 
avlopp. Gemensamma lösningar för vatten och 
avlopp (V A) bör eftersträvas. 

Friluftsliv, camping, övrig verksamhet 
Områden som bedömts lämpliga för boende för 
det rörliga friluftslivet, såsom campingplatser, 
vilket även kan omfatta campingstugor. Flera av 
dessa områden är redan ianspråktagna som 
campingplats, men LIS-området ger i så fall 
även möjlighet till utvidgning. 

När det gäller andra anordningar för friluftslivet 
är dessa ofta sådana anläggningar som för sin 
funktion måste ligga vid vatten, t.ex. bad- och 
båtplatser och kanotuthyrning. Dessa kan till
komma med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3 miljö
balken och behöver således inte pekas ut som 
LIS-områden. Några sådan områden har dock 
pekats ut för att möjliggöra uppförande av t.ex. 
enklare servicebyggnader. 

Föreslagna LIS-områden 
Nedan listas de förslagna LIS-områdena. Se 
även översiktskarta på nästa sida samt 
redovisning av vart och ett av områdena på 
nästföljande sidor. 

Horndal, sid 12-15 
J. Sandviken 

p:\1310\3314273\000\ 12-text\2 -utställning\töp Iis avesta.docx 10 (50) 

2. Södra Rossen 
3. Södra Horndal 
4. Morshyttesjön 

Fors, sid 16-18 
5. stensänget 
6. Västansjö 
7. Stora Halsjön 

Folkärna, sid 19-20 
8. Prästboberget 

By, sid 21-24 
9. Kyrkbyn 
10. Vadsbro 
Il. Fullsta 
12. Leknäs 

Näs bruk, sid 25-26 
13. Sluttning mot Rudusjön 
14. Falkudden 

Tyttbo, sid 27-29 
15. Hovnäs-Gålsbo 
16 Tyttbo 

Nära Avesta centralort, sid 30-32 
17. Smedsbo-Germundsbo 
18. Bengtsbo 
19. Älvbro 

Nordanö, sid 33-34 
20. Nordanö-Ovanåker 
21 . Brogård-lsaksbo 

Kry/bo, sid 35-36 
22. Krylbo, Vintervägen 
23. Krylbo, Sågplan 

Kar/bo och Sonnbo, sid 37-38 
24. Tjärna-Sonnboåsen 

Redovisning av områdena 
Varje LIS-område beskrivs i text och redovisas 
på karta. LIS-områdena beskrivs med tyngd
punkt på befintlig mark och vegetation, 
kvaliteter för friluftslivet samt utpekade natur
och kulturmiljövärden. Planeringsförutsättningar 
anges kortfattat med hänvisning till de rekom
mendationsområden som finns i den kommun
täckande översiktsplanen, se vidare avsnitt 2.2. 

LIS-områdenas avgränsning är schematiskt 
dragna. Inom ett LIS-område kan det finnas t.ex. 
uddar eller andra känsligare delar som inte avses 
bebyggas. Detta kommer att studeras närmare i 
kommande planeringsskeden. 

Samtliga kartor är orienterade med norr rakt 
uppåt i bild. 
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.. LIS-omraden 

Avesta kommun med förslag till områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) samt kartbladsindelning. 
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IisALA rt;; KOMMUN 

§ 307 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor 

INLEDNING 

Dnr 2013/435 

Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, LSO, beträffande kompetens och beredskap. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/271/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/272/2, skrivelse från räddningstjänsten Sala-Heby 

Göran Cederholm föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att !edninesutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att i enlighet med förslag till reviderat har:dlingsprogram, efterfrågad kompetens 
för brandman heltid ändras till SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsin
sats, äldre BmD-utbildning eller annan adekvat utbildning, 
att anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande fem minu
ters anspänningstid tili att i stället vara åtta minuter, samt 
.an i enlighet med ovanstående förändringar fastställa reviderat handlingsprogram 
för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor, Bilaga KS 2013/271/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att i enlighet med förslag till reviderat handlingsprogram, efterfrågad kompetens 
för brandman heltid ändras till SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsin
sats, äldre BmD-utbildning eller annan adekvat utbildning, 

att anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande fem minu
ters anspänningstid till att i stället vara åtta minuter, samt 

att i enlighet med ovanstående förändringar fastställa reviderat handlingsprogram 
för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor, Bilaga KS 2013/271/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

---\0. 'v. (~JL 
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~ SALABilaga KS 2013/271/1 
~KOMMUN 

1(1) 
2013-11-15 
SKRIVElSE 
PERSKOG 

OIREKT: 0224-74 78 08 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET f SAlA KOMMUN 

l Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen 

SKRIVELSE 

Revidering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor enlig LSO 
Räddningschef Göran Cederholm har önskemål om en revidering i 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
beträffande kompetens och beredskap enligt bifogad bilaga. 

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-09 och gäller till 
2015-12-15. 

Ändringarna är till för att underlätta såväl rekrytering av sommarvikarier till 
heltidsorganisationen i Sala, som brandpersonal till deltidskåren i Mö klinta. 

Härmed föreslår KSF att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

att revidera Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt LSO enligt 
bilagans föreslagna förändringar 

att uppdra till KSF att införa förändringarna i Handlingsprogrammet 

Per Skog 
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Bilaga KS 2013/271/2 

1(3) 
2013-11-12 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY 
Göran Cederholm 

l . SALA KOMMUN l l Kommunstyrelsens förvaltning , 

l 2013 18 

Begäran om revidering av handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 
Revideringen avser kompetens och beredskap. 

Kompetens 

Av handlingsprogrammet framgår: 

Tabell l Kompetens 

Befattning 

Räddningschef 

Stf räddningschef, 
operativa avd. 

Stf räddningschef, 
förebyggande avd. 

Brandinspektör 

Insatsledare operativa 
avd. 

Insatsledare förebyggande 
avd. 

Styrkeledare heltid 

Brandman heltid 

Styrkeledare deltid 

Brandman deltid 

Lägsta kompetens 

Brandingenjörsexamen med påbyggnadsår samt HRK. 

BM eller räddningsledning kurs C Därutöver behövs lämplig utbildning l 
förvaltning och personalhantering. RSK nivå 2 {regional samverkanskurs). 

BM eller räddningsledning kurs C samt elyeksförebyggande kurs B och samt 
systematiskt säkerhetsarbete. RSK nivå 2 

BM eller räddningsledning kurs B samt elyeksförebyggande kurs B. RSK nivå 2. 

BM eller räddningsledning kurs B samt RSK nivå 1. 

BM eller räddningsledning kurs B samt elyeksförebyggande kurs B. RSK nivå 1. 

SMO·utbildning alternativt äldre BmH·utbi!dnlng samt räddningsledning kurs 
A. 

SMO-utbildning alternativt äldre BmH-utbildning. 

Räddningsinsats samt räddningsledning kurs A. 

Räddningsinsats. 

I 3 kap. 14 §Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan utläsas att "Den personal 
som för kommunens räkning har att [ .. ] genomföra [ .. ] räddningsinsatser [ .. ] skall 
genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs". 

SALAKOMMUN 
Räddningstjänsten Sala-Heby 
Väsbygatan l 
733 38 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan l 
Växel: 0224-747 900 
Fax: 0224-142 72 
rad d ningstja nsten@sala.se 
www.sala.se 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

Goran.Cederholm@sala.se 
Direkt: 0224-747 861 



Räddningstjänsten Sala-Heby 

Av Regeringens proposition 2002/03:19, "Reformerad räddningstjänstlagstiftning" 
framgår att innebörden av skrivningen i LSO är att det i kommunens organisation 
skall finns personal som har sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten 
tillförsäkras en tillfredsställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala 
riskbilden. Bedömningen om så är fallet skall då göras med hänsyn till kommunens 
samlade kompetens och hur den utnyttjas. 

Det betyder att det inte är den enskilde befattningshavarens kompetens som 
regleras, utan kravet är riktat mot organisationen. Således skall den enskilde 
brandmannens kompetens ställas i relation till den utbildning och erfarenhet som 
övrig tjänstgörande brandpersonal har. 

Ambitionen är att rekrytera brandpersonal med så hög kompetens som möjligt, men 
när det gäller möjligheten att rekrytera semestervikarier så kan en hög 
ambitionsnivå bli kontraproduktiv dvs. det finns inga sökande som är 
anställnings bara. 

Förslag till beslut 

För att underlätta rekryteringen av semestervikarier till stationen i Sala är det 
önskvärt att den efterfrågade kompetens för brandman heltid ändras till: 

SMO-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsinsats, äldre BruD-utbildning, eller 
annan adekvat utbildning1• 

Beredskap 

Av handlingsprogrammet framgår: 

Tabell 2 Räddningskårens beredskap 

Räddningsstation Minsta styrka 

sala Räddningschef i beredskap 

sala 

sala 

sala 

Hedåker 

Möklinta 

Ransta 

Insatsledare 

Styrkeledare och 3 brandmän i heltidsanställd styrka. 

Brandman deltid 

styrkeleda re och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

styrkeleda re och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Anspänningstid 

l min radio eller telefon, 

30 min huvudbrandstation 

1,5 min beredskapsbil 

8,0min 

S,Omin 

J "Annan adekvat utbildning" kan exempelvis vara civil eller militär flygplatsbrandmanna
utbildning eller en riktad semestervikarieutbildning som genomförs i egen eller annat 
brandförsvars regi 

2 (3) 
2013-11-12 



Räddningstjänsten Sala-Heby 

Anspänningstiden för deltidskårer skall beakta riskbilden inom 
utryckningsområdet, men sätts ändå företrädesvis till 5 minuter. Anspänningstiden 
blir då en kompromiss mellan riskbild och möjligheten att på orten rekrytera 
brandpersonaL 

Detta är även fallet i Sala kommun, där alla fyra heltidskårer ursprungligen haft en 
anspänningstid på 5 minuter. 
Riskbilden inom deltidskårernas utryckningsområden visar inte på några större 
skillnader, utan skillnaden i anspänningstid mellan Hedåker och övriga stationer är 
enbart relaterat till rekryteringssituation. 

Rekryteringssituationen har nu även blivit problematisk i Mö klinta, varför det är 
önskvärt att utöka anspänningstiden även här. 

Förslag till beslut 

Anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande 5 minuters 
anspänningstid till att i stället vara 8 minuter. 

3 (3) 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 309 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/432 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddnings
tjänsten 

INLEDNING 
Förslag till nytt avtal med femårig avtalstid från och med 1 januari 2014, med un· 
dantag för§ 4 i avtalet och kostnadsfördelningen mellan kommunerna Den nya 
kostnadsfördelningen gäller från och med 1 januari 2015. För 2014 erlägger Heby 
kommun 34% av Sala kommuns totala driftskostnader för räddningstjänsten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/272/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/272/2, förslag till avtal 

]enny Nolhage föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
illt godkänna justerat förslag till avtal, reviderad Bilaga KS 2013/272/2, samt 
ill uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill godkänna justerat förslag till avtal, reviderad Bilaga KS 2013/272/2, samt 

ill1 uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

. Yt! 
(,~\v 
"\!iV ...__J :r 
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~SJ\LJ\ Bilaga KS 2013/272/1 lt.iJ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

1(1) 
2013-11-19 

J EN NY NOLHAGE 

11nk 2013 -!1- 2. O 

Avtal mellan Sala kommun och H e by kommun om 
räddningstjänst 

Sala och H e by kommuner har genom avtal haft gemensam räddningstjänst sedan 
lång tid. Gällande avtal antogs 1988. I samband med översyn av räddningstjänstens 
organisation sa Sala kommun upp avtalet med H e by. 

Förvaltningen har under senare delen av hösten arbetat med att ta fram ett nytt 
förslag till avtal. Avtalets omfattning är i stort detsamma men hänvisningar till 
lagstiftning och handlingsprogram har uppdaterats. 

En förändring mot tidigare avtal är förslaget att reglera den ekonomiska 
ersättningen i relation tiil invånarantalet per sista december. Tidigare avtal hade en 
fast procentuell fördelning mellan kommunerna. Som invånarantalen i Sala och 
Heby kommuner ser ut för närvarande innebär det att H e by kommun kommer 
betala en större andel av räddningstjänstens kostnader 2014 jämfört med 2013 då 
det gamla avtalet har gälit. 

Avtalstiden är föreslagen tiil fem år med möjlighet att förlänga tre år i taget. 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till avtal, samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 



Reviderad Bilaga KS 2013/272/2 SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvallning 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddningstjänst 2013 

§l Parter 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun enligt 3 kap. 12§ Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor. 

§2 Åtagande 

Sala kommun förbinder sig att utföra såväl de uppgifter som åvilar Heby kommun enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, som det 

som regleras i gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor i H e by kommun. 

Tjänsterna som räddningschef och stf räddningschefj-er är gemensamma för båda 

kommunerna. 

§3 Samråd 

Fortlöpande samråd skall äga rum mellan de nämnder och befattningshavare i de båda 

kommunerna som handlägger ärenden om räddningstjänst. 

§4 Ersätt n i ng 

Som ersättning förtjänster enligt detta avtal skall Heby kommun till Sala kommun årligen 

betala ett belopp för Sala kommuns driftskostnader som bygger på befolkningsrelationen 

per sista december bokslutsåret. Härvid förutsätts dock att vardera kommunen dels svarar 

för kapitaltjänstkostnader förorsakade av investeringar före 1973-01-01, dels bekostar 

anordnande av branddammar inom den egna kommunen och dels upplåter och bekostar 

erforderliga lokaler för brandstationsutrym men. 

Heby kommun skall till Sala kommun i april och oktober inbetala ett förskott som var gång 

motsvarar 50% av Sala kommuns budgeterade intäkter från Heby kommun för 

räddningstjänsten innevarande år. De budgeterade kostnaderna skall dock minskas med 

kostnader enligt första stycket andra punkten. Efter årets utgång skall avräkning ske mellan 

total andel i faktiska kostnader och erlagda förskottsbelopp. Mellanhavandet skall regleras 

före utgången av juni månad. 

26 



§5 Investeringar 

Efter 1973-01-01 svarar Sala kommun för samtliga nyinvesteringar för räddningstjänsten 

med undantag för brandstationer och branddamma r. 

Heby kommun erlägger sin andel av nyinvesteringskostnader genom att kommunen påförs 

kapitaltjänstkostnader i enhetlighet med den ersättningsbakgrund som angivits i 4§. 

sala kommun svarar för drift, underhåll och service även av materiel till vilken kommunen 

endast har nyttjanderätt. 

§6 Fakturering 

Sala kommun åligger att fakturera H e by kommun förskottsbelopp och slutavräkning enligt§§ 

5 och 6. 

§7 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skalllösas enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande. 

§8 Giltighetstid 

Detta avtal skall gälla under en tid av fem år från och med den 1 januari 2014 med undantag 

för §4 och kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Den nya kostnadsfördelningen gäller 

från och med 1 januari 2015. För 2014 erlägger Heby kommun 34% av Sala kommuns totala 

driftskostnader för räddningstjänsten. 

Avtalet förlängs med tre år i sänder om inte avtalet av någondera parten sägs upp senast ett 

år före avtalstidens utgång. 

sala den .................... . Heby den ........................... . 

Per-Olov Rapp Marie Wilen 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

sala kommun H e by kommun 



R sALA 
~KOMMUN 

§ 310 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammantrådesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/431 

Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening 

INLEDNING 
Förslag till nytt avtal med treårig avtalstid. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/273/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/273/2, förslag till avtal 

]enny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderat förslag till avtal, Bilaga KS 2013/273/2, samt 
att uppdra tiii kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderat förslag till avtal, Bilaga KS 2013/273/2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

16 (24) 



B ~~h~ Bilaga KS 2013/273/1 
1(1) 

2013-11-19 

JENNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SAlA KOMMUN , 
1 Kommunstvrelsens förval!lllng 
l 
Jlnk 20!3 -11-20 
l 

Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening rörande näringslivsfrågor 2014-2016 

Företagarcentrum i Sala har alltsedan starten 2007 fungerat som Sala kommuns 
plattform för det operativa näringslivsarbetet Ersättningens storlek, innehåll och 
former för näringslivsarbetet har reglerats i ettåriga avtaL 

Det har en längre tid funnits en dis:k-....:ssion om behovet av långsiktighet i samarbetet 
kring Företagarcentrum och verksamhetens uppdrag som kommunens operativa 
plattform för näringslivsarbetet Därför har nu ett treårigt avtal arbetats fram, 

Förslaget till avtal reglerar Företagarcentrums roll i att leda och samordna Sala 
kommuns operativa näringslivsarbete inklusive utveckling av turismnäringen men 
exklusive strategiska etableringsprocesser, För Företagarcentrums åtagande 
gentemot kommunen enligt föreslaget avtal ersätts man med 3,3 mkr för 2014, 
Ersättningens storlek för 2015 och 2016 beslutas av Sala kommun i samband med 
antagande av budget 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till avtal, samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet 



Bilaga KS 2013/273/2 

AVTAL mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

rörande näringslivsfrågor 

1. Formalia 
Parter: Mellan Sala kommun, genom kommunstyrelsen, och Företagarcen rum i Sala 

ekonomisk förening (nedan kallad Företagarcentrum) har träffats följande avtal om 

samarbete kring operativa näringslivsfrågor inklusive utveckling av turismnäringen. 

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 SALA 

Kontaktperson kommunstyrelsens ordförande 

Uppdragstagare: Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

Norra Esplanaden 14 

733 30 SALA 

Kontaktperson ordföranden 

Syftet med avtalet 

Syftet med avtalet är att reglera villkor och åtaganden mellan parterna gällande Sala 

kommuns operativa näringslivsarbete inklusive utveckling av turismnäringen. 

Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 2014-01-01 till och med 2016-12-31. Den ekonomiska 

ersättningen är föremål för beslut av Sala kommun i samband med antagande av 

budget inför kommande kalenderår. Senast tre månader före kalenderårets utgång 

ska ersättning för kommande kalenderår vara fastställd. 

Insyn, samråd och rapportering 

Sala kommun skall ha god insyn i Företagarcentrums verksamhet. 

Insynsmöjligheterna tillgodoses i första hand via kommunens medlemskap i den 

ekonomiska föreningen och representation i dess styrelse. Avtalet grundar sig på att 

Sala kommun har majoritet i Företagarcentrums styrelse och att fem ledamöter utses 

av sala kommun. Endast ordinarie ledamöter kallas att delta på styrelsemöte. Den 

personliga ersättaren deltar endast när ordinarie ledamot har förhinder närvara. 

Företagarcentrums verkställande ledning skall ha en nära kontakt och samverka med 



kommunchefen och dennes medarbetare kring verksamhetens utveckling och 

inriktning. 

Företagarcentrum skall kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om 

verksamhetens utveckling och förändring. Detta kan ske företrädesvis genom 

nyhetsbrev och olika typer av rapporter. Protokoll skall skickas till kommunstyrelsen 

för kännedom och diarieföras i kommunstyrelsens diarium. 

Allmänheten skall äga rätt att ta del av föreningens handlingar via kommunstyrelsens 

diarium, efter samma principer som gäller allmänna handlingars offentlighet, med 

undantag för handlingar som rör enskilda företag eller personer. Fråga om 

utlämnande av handling avgörs av Företagarcentrums styrelse eller den styrelsen 

utser. 

Revision 

Revisorer för Företagarcentrum skall, utöver vad som anges i föreningens stadgar och 

allmän god revisionssed l pröva och påtala om kommunens uppdragsbeställning enligt 

nedan utövats på ett ändamålsenligt sätt och ekonomisk tillfredsställande sätt. Minst 

en revisor enligt lagen om lekmannarevision skall tillsättas. Revisorn nomineras av 

Sala kommun. 

Arbetsgivarroll och kollektivavtal 

Företagarcentrum har arbetsgivaransvar för anställd personal. Det innebär att 

Företagarcentrum skall vara avtalsslutande part gentemot anställd och ansvara för 

löner och härmed förenade arbetsgivaravgifter och försäkringar. 

Arkivering av handlingar 

Arkivering av Företagarcentrums handlingar i form av protokoll, trycksaker, 

rapporter, verksamhetsplaner, årsberättelser mm skall ske enligt Sala kommuns 

arkivreglemente. För slutarkivering ansvarar kommunstyrelsen. Detta innebär att 

samtliga handlingar som styrelsen tar del av också tillställs diariet på 

kommunstyrelseförvaltningen i sala kommun. 

2. Uppdragstagarens åtaganden 

Företagarcentrum åtar sig att ansvara för att leda och samordna Saia kommuns operativa 

näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsprocesse r, utifrån av Sala kommun 

antagen näringslivsplan. Företagarcentrum skall i samverkan med kommunens förvaltningar 

och medborgarkontor medverka till att förbättra mötet mellan näringsidkare och 

kommunens offentliga service och rådgivning. 

Företagarcentrum skall i samverkan med kommunens tjänstemän erbjuda enkla 

kontaktväga r, service och praktisk hjälp vid företags etablering i Sala. 



Företagarcentrum skall erbjuda lotsning för de lokala företagen i kontakterna med den 

kommunala förvaltningen. Det kan t ex gälla tillståndsfrågor, branschinformation, 

företagsutveckling eller finansiering. Kvalificerad rådgivning och service skall ges till personer 

som ämnar starta nya företag och/eller ges till befintliga sådana. Företagarcentrum skall 

också arbeta aktivt för att stödja och utveckla företag i nystart genom ett aktivt samarbete 

med andra samverkansparter som bedriver liknande arbete. 

Företagarcentrum skall medverka till att på alla sätt skapa och vidmakthålla ett positivt lokalt 

företagsklimat i Sala kommun som syftar tilllångsiktiga och förtroendefulla relationer mellan 

näringslivet och kommunen. Detta skall ske i samverkan med kommunens förvaltningar. 

Företagarcentrum skall arbeta aktivt för att utveckla befintliga företag inom turismnäringen 

samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker starta nya turismföretag. 

Företagarcentrum skall tillsammans med handeln och fastighetsägarna driva 

handelsutvecklingen framåt. Det finns goda förutsättningar i Sala att behålla och 

utveckla en stark dagligvaruhandel, ta över en del av närliggande städers 

sällanköpshandel och tillhandahålla ett starkt utbud av daglig nära service. 

Företagaicentrum skall initiera och leda utvecklingsprojekt inom hela kommunen 

samt stimulera till företags nytänkande och utveckling med särskilt beaktande av 

generationsfrågan, kvinnligt företagande samt ungt företagande. 

Företagarcentrum skall aktivt bistå kommunens företagare och förvaltningar med 

information och rådgivning hur man söker ekonomiskt stöd från EU, i det ingår att 

initiera projektideer och samverkansmöjligheter samt bevaka förändringar kring EU:s 

fonder. 

Företagarcentrums medverkan i det regionala näringslivsutvecklingsarbetet planeras 

i samråd med kommunchefen. 

Det skall tydligt framgå i Företagarcentrums arbete att Sala kommun är 

huvudfinansiär och att Företagarcentrum har i uppdrag av Sala kommun att utföra 

kommunens operativa näringslivsarbete enligt åtagande. 

3. Uppdragsgivarens åtagande 

sala kommun är medlem och deltar i Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

enligt de stadgar som finns för föreningen. Avtalet grundar sig på att Sala kommun 

har majoritet i Företagarcentrums styrelse och att fem ledamöter utses av Sala 

kommun. 

Sala kommun skall samråda med Företagarcentrum om eventuella förändringar i 

näringslivsplanen eller inför beslut om ändrad inriktning av det näringslivsarbete som 

berör Företagarcentrum enligt uppdragstagarens åtagande. 



sala kommun skall genom kommunstyrelsens förvaltning vara behjälplig med de 

allmänna anvisningar och råd som Företagarcentrum har behov av och begär hjälp 

med. 

Sala kommun skall till Företagarcentrum erlägga 3 300 000 kronor för år 2014. Sala 

kommun skall till Företagarcentrum erlägga den summa som fastställs av Sala 

kommun i samband med antagande av budget för 201S och 2016. Betalning sker med 

en fjärdedel 20 januari, 20 april, 20 juli samt 20 oktober. 

4. Allmänna bestämmelser 

Hävningsrätt 

Part får häva detta avtal med omedelbar verkan och föra skadeståndstalan om 

motparten gravt åsidosätter sina åligganden. 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avta i ska il i första hand avgöras i överläggning mellan 

parterna. Kan inte parterna komma överens avgörs frågan av skiljenämnd. 

Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas, inskrivas eller upplåtas i andra hand. 

Avtalsförutsättning 

Detta avtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsens beslut om 

godkännande av detta avtal vunnit laga kraft. 

Utväxling av avtal 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Detta reviderade avtal ersätter tidigare avtal. 

sala den ......................................... . 

För Sala kommun 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

För Företagarcentrum ek förening i Sala 

Sture Johansson 

Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-12 

Dnr2013/396 

Ansökan från Salaortens ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt bistånd från Sala kommun 

INLEDNING 
salaortens ryttarförening (SORF) har inkommit med ansökan om 200 tkr i likvidi
tetsstöd. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/265/1, ansökan 
Bilaga KS 2013/265/2, tilläggtill tidigare ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 200 tkr i likviditetsstöd till SORF, att täckas inom kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens förvaltnings ram, 
att be SORF inlämna verksamhetsplan 2014, där man redovisar nuvarande verk
samhet samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa, samt 
att erbjuda SORF fortsatt revisorsstöd. 

Michael PB Johansson (M) yrkar som ändringsyrkande 
att ordetfortsatt i tredje att-satsen tas bort och att att-satsen får följande lydelse: ru:t 
erbjuda SORF revisorsstöd. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Michael PB Johanssons ändringsyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 200 tkr i likviditetsstöd till SORF, att täckas inom kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens förvaltnings ram, 

att be SORF inlämna verksamhetsplan 2014, där man redovisar nuvarande verk
samhet samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa, samt 

att erbjuda SORF revisorsstä d. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6{10) 



SALA KOMMUN 
Kommunslvre!sens förvaltning 

Kommunstyrelsen Sala 

Sala 131030 

Tillägg till tidigare ansökan från salaortens Ryttarfören i ng. 

Oiariem~ 
2Div 

Fredagen den 25 oktober fick vi det glädjande beskedet från Svenska spel att vi kommer 

att få drygt 100 000 kronor för att främja ungdomsverksamheten i vår förening. 

3 1 

Vi är mycket glada för detta bidrag som är välbehövligt men också en bekräftelse på att det arbete vi 

gör är uppskattat och värdefullt. 

Detta gör att vi kan ändra vår tidigare inlärnnade ansökan gällande akut likviditetsstöd 

från 300 000 kr till att istället ansöka om 200 000 kr i likviditetsstöd. 

Sala 2013-10-30 

eL &t~ ;dch~k 
~ars Alderfors 

Ordförande salaortens Ryttarförening 



Kommunstyrelsen Sala 

sala 131018 

Sida 1 av 2 

SALA KOMMUN · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

salaortens Ryttarförening vill härmed informera kommunstyrelsen om föreningens ekonomiska 

situation samt ansöka om utökat ekonomiskt bistånd från kommunen. 

Bakgrund 

Under hösten 2012 drabbades föreningen av skador på flertalet hästar. Vi hade även några hästar 

som inte passade in på en ridskola vilket gjorde att det blev en del klagomål från elever. När vi sedan 

lade in ett nytt underlag i ridhuset, vilket var absolut nödvändigt, orsakade även det en del skador på 

flera hästar då ett nytt underlag är väldigt tungt för hästarna innan det satt sig. 

l början av 2013 tog styrelsen ett gemensamt beslut med dåvarande verksamhetschefen att 

entlediga denna från tjänsten som chef för att istället koncentrera sig på rollen som ridlärare då 

vederbörande är duktig och omtyckt i den rollen. Då de fackliga förhandlingarna var avklarade gick 

föreningen ut och sökte en ny verksamhetschef. Vannie Jönsson började arbetet som 

verksamhetschef på SORF den 1 oktober. Vannie har tidigare erfarenhet av ledarrollen, stallarbete, 

ekonomi samt eget företagande. Vannie är även diplomerad ridlärare i leveiii l, vilket är högsta 

ridlärarutbildningen. Då vi är en ideell förening, med en helt ideell styrelse med ordinarie arbeten på 

heltid, har processen säkerligen tagit något längre tid än vad den i annat fall skulle ha gjort. 

Under augusti månad drabbades föreningen även av kvarka, vilket är en typ av influensa som kan 

drabba hästar. Tre hästar på anläggningen har drabbats av sjukdomen varav två hästar varit tvungna 

att tillbringa en tid på Ultuna djursjukhus. Anläggningen har under denna tid varit stängd vilket 

innebär att inga hästar får lämna eller komma in på anläggningen. 

Detta har orsakat ökade personalkostnader och veterinärkostnader samt minskade intäkter då 

föreningen varit tvungen att ställa in en hopptävling samt flera andra aktiviteter. Hästarna är nu 

friska och vi räknar med att anläggningen öppnas vid månadsskiftet oktober/november. 

Vår anläggning är en fantastisk anläggning men kräver mycket underhåll såsom alla äldre 

fastigheter/anläggningar gör. Vi har med kommunens hjälp samt ideella arbetsinsatser i dag ett nytt 

ridhustak och en ny bra ridhusbotten. Vi har även dränerat vår utomhusbana samt iordningställt en 

gavel på ridhuset. Underhållsarbete sker kontinuerligt, främst med ideella krafter. 

Framtid 

Vi ser positivt på framtiden. Nya ve har tagit tag i akuta frågor på en gång. Hon har sett över 

schemaläggningen och anpassat scheman efter de behov som finns på föreningen. Detta kommer 

innebära att vi kommer kunna dra ner mycket på extra timmar och vikarier. Vi kommer även inom 

ramen av budgeterade timmar kunna lägga in fler aktiviteter än tidigare. Vi har nu en hög kompetens 

inom flera grenar. ve täcker själv upp på ett helt annat sätt än tidigare både i stallet, kontoret och i 

undervisningen. Även foderkostnaden har setts över. 



Sida 2 av 2 
Vi har infört regelbundna uppföljningssamtal med ve för att stötta, coacha och snabbare ta tag i 

problem som dyker upp. 

Vi har bytt ut de hästar som inte trivdes eller passade på ridskolan till nya hästar. Vi har i dag bra 

hästar med bra psyke och utbildningsnivå vilket tillsammans med andra åtgärder bidragit till att vi 

fått fler nya elever i föreningen. 

SORF spelar en viktig roll i kommunen för barn och ungdomar, i synnerhet för tjejer. Vi har en bra 

gemenskap i föreningen och en aktiv och väldigt duktig ungdomssektion. Vi verkar för att fler barn 

och ungdomar ska få chansen att komma nära hästar och lära sig rida, eftersom vi vet att ridskolan 

kan ge så mycket, såväl för en aktiv livsstil, som för att utveckla nya ledare och för att lära upp 

ungdomar i föreningsliv och demokratifrågor. 

SORF har också en viktig verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna som har någon typ av 

funktionsnedsättning. Vi har anpassat vår anläggning och vi har väldigt fina hästar som passar för 

ryttare som har ett extra behov av lugna och trygga hästar. Detta är en verksamhet som kommunen 

skulle behöva satsa mer resurser på och vi ser att SORF skulle kunna ta en ännu större roll i framtiden 

för personer med funktionsnedsättning. 

Ekonomi 

Till att börja med ser ni att vi har lagt en budget med negativt utfall. -210tkr Bakgrunden till det är att 

vi vid ingången av året hade en alldeles för låg beläggning i förhållande till det kostnader som vi har. 

Vi hade också en otillfredsställande situation vad gäller den ekonomiska planeringen, uppföljningen 

och redovisningen. För att komma i ordning med detta kom vi gemensamt fram till att det behövdes 

göras förändringar i organisationen. 

Vid utgången av tredje kvartalet ligger vi i nivå med budget vad gäller rid intäkter och till och med 

över budget vad gäller totala intäkter. Beläggningen har börjat öka. 

På kostnadssidan har dessvärre personalkostnaden dragit iväg. l första kvartalet påverkades vi av att 

dåvarande ve var långtidssjukskriven för att sedan jobba deltid endast med administrativa sysslor. 

Det var också tidskrävande för ve och då redovisningsansvarig att försöka jobba i fatt det som 

kommit efter. l tredje kvartalet har vi också haft mycket timvikarier och inhyrda ridlärare för att täcka 

upp för en personal som slutat. Till det kommer att vi har köpt in redovisningstjänsten för att vi ska 

kunna hålla relevant kontroll på ekonomin. Foderkostnaden överskrider budget liksom 

veterinärkostnaderna. De senare kan helt förklaras av att vi drabbades av kvarkan. 

Per den 30/9 ligger vi -176tkr i förhållande till budget. Observera dock att vi i budget räknar med ett 

positivt utfall i Q4 vilket vi fortfarande anser vara möjligt. 

Arbete med en budget för 2014 ska startas upp så snart nya organisationen har landat. 

För att klara av föreningens likviditetsbehov under hösten 2013 ansöker SORF härmed om ett akut 

stöd från kommunen på 300 000 kr. 

Sala 2013-10-21 

d@1 41i:<(tl;;;:f 
;:ars Al derfors / ' ' 

Ordförande Salaortens Ryttarförening 



Il 

To mQ3 Q4 

Utfall 
enl budget 30/9 en l budget Helår 2013 

INTÄKTER 

Ridskolan 1147 000 1160 000 517 000 l 664 000 

i Tävlingsverksamhet 151500 238 000 48 500 200 000 

Servering 145 000 150 000 55 000 200 000 

Kursavgifter 88 000 -l 000 20000 108 000 

Kundförluster o o 
Medlemsavgifter 95 000 87 000 30000 125 000 

i Hyresintäkter ridhus 66 300 68 000 20000 86 300 

Förs foder medl.stall 98 500 113 000 40 000 138 500 

stall och boxplatser 183 400 246 000 60 000 243 400 
' F a k tu re ringsavgifte r 2 000 3 000 l 000 3 000 

Övr hyresintäkter 16 500 8 000 13 500 30 000 

Nettoomsättning 1993 200 2 072 000 805 000 2 798200 

o 
SISU 20 000 o 10 000 30 000 

l Vinst avyttring hästar -16 500 -42 000 o -16 500 

Kommunala bidrag 512 250 392 000 170 750 683 000 

Miljonen o 40 000 o o 
i Idrottslyftet 127 000 71000 25 000 152 000 

Övr ers och intäkter 60 700 142 000 lO 000 70 700 

Ryttargårdens vänner l 000 o l 000 

Hästens vänner 2 000 2 000 o 2 000 

Sponsorpool, sponsorer 80 000 184 000 60000 140 000 

S:a Övr rörelseintäkter 786 450 789 000 275 750 l 062 200 

TOTALA INTÄKTER 2 779 650 2 877 000 1080 750 3 860400 

KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter 2 013 Bu förslag __ 

Strö -133 284 -105 000 -863 -134 147 

Foder -162 846 -211 000 -97 200 -260 046 

-Hovvård -79 895 -68 000 -27 530 -107 425 

Vet.kostn. -61 000 -102 000 -24 000 -85 000 

1 Hästförsäkr. -37 883 -42 000 -12 570 -50 453 

Förbr material -15 783 -48 000 -3 160 -18 943 

Transporter -4 400 -13 000 -4 256 -8 656 

Hästhyra -34 853 -32 000 -8 953 -43 806 

Tävlingar -100 000 -131 000 -15 000 -115000 

Premier tävling -37 400 -12 000 o -37 400 

Mat o fika projekt -8 614 -lO 000 -18 614 

Inköp servering -106 500 -113 000 -37 500 -144 000 

1 Övr kostnader hästar -5 520 -27 675 o -5 520 
S:a Råvaror o 
förnödenheter -787 978 -904 675 -241 032 -l 029 010 



12 

BRUTTOVINST 1991672 1972 325 839 718 2 831390 

TG 78% 73% 

Övriga externa kostnader 2 013 Bu förslag 

Arrenden -5 000 -5 000 o -5 000 

El -141 554 -135 000 -55 390 -196 944 

! Renhållning -4 720 -7 000 -815 -5 535 

Rep o underhåll -95 000 -62 000 -55 000 -150 000 

Fastighetsskatt -2 000 -2 000 -2 000 -4 000 

i Övr fastighetskostnader -24 617 -17 000 o -24 617 

Förbr inventarier -15 326 -40 000 o -15 326 

Förbr material -10 175 -36 000 -5 306 -15 481 

Arbetskläder 
i 
skyddsmaterial -2 936 -2 000 -1052 -3 988 

Rep o underhåll maskiner -19 700 -25 000 -3 000 -22 700 

Drivmedel maskiner -21 598 -27 000 -7 233 -28 831 

l Skatt o förs maskiner -1400 -2 000 -300 -1 700 

Övr kostnader maskiner o -26 000 o o 
Annonsering -10 300 -7 000 -4 500 -14 800 

, Reklamtrycksaker o -500 o o 
Kontorsmaterial -11 600 -18 000 -4 000 -15 600 

Administrationskostnader -1995 -4 000 -745 -2 740 

Leasing serve r o Xenophon -26 250 -61000 -8 750 -35 000 

l Trycksaker -1 566 -1 500 -3 563 -5 129 

telekostnader -11759 -13 000 -3 200 -14 959 

Porto -6 141 -18 500 -3 047 -9 188 

Företagsförsäkring a r -22 061 -36 000 -39 317 -61 378 

· Övriga kostnader -15 005 -11000 -3 699 -18 704 

Redovisningstjänster -48 900 -53 OOIJ -16 300 -65 200 

Serviceavgifter -34 500 -34 000 -10 500 -45 000 

Bankkostnader -9 517 -10 000 -1 365 -10 882 

medlemsavgifter -47 745 -27 500 -14 010 -61 755 

S:a övr externa kostnader -591 365 -681000 -243 092 -834 457 

Personalkostnader 2 013 Bu förslag 

Löner -1 098 700 -1095 000 -394 300 -1493 000 

Lönebidrag 373 350 366 000 109 700 483 050 

l Semesterlön -103 700 -195 000 -4100 -107 800 

Bilers skattefri -33 862 -21 000 -9 173 -43 035 

Konsultarvoden -34 840 -95 000 -4 400 -39 240 

Sociala avgifter -341 700 -376 000 -122 700 -464 400 

'Särskild löneskatt, pension -13 050 -4 000 -4 350 -17 400 

AM F-försäkringar -56 600 -34 000 -18 300 -74 900 

Friskvård personal o o -360 -360 

Utbildning -21300 -20 000 -8 000 -29 300 



l 

l 
' 

! 
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l 
' 

Övriga personalkostnader -500 -1400 -4 050 -4 550 

S:a personal . -1330 902 -1475 400 -460 033 -1 790 935 

' 
' 'Avskrivningar 2 013 Bu förslag 

Avskrivn byggnader -84 157 -76 000 -28 052 -112 209 

Avskrivn markanläggning -l 250 o -1250 -2 500 

Avskrivning hästar -43 470 -21 000 -14 490 -57 960 

Avskrivning inventarier -24 309 -21 000 -8 103 -32 412 
, Avskrivn 
i fastighetsinventarier -lO 422 -20 000 -3 474 -13 896 

S:a avskrivningar -163 608 -138 000 -55 369 -218 977 

Resultat efter avskrivningar -94 203 -322 075 81224 -12 979 

Ränteintäkter o o 
Räntekostnader -148 671 -97 000 -49 164 -197 835 

Ränta skattekonto o o o 
Övr finansiella kostn/int o o o 
S:a räntekosto o likn -148 671 -97 000 -49164 -197 835 

i RESUlTAT -242 874 -419 075 32 060 -210 814 

Totala Intäkter 2 779 650 2 877 000 l 080 750 3 860 400 

Totala kostnader -3 022 524 -3 373 354 -1048 690 -4 071 214 

Pengar som fattas. Varje månad är indelad i två delarberoende på hur pengar måste ut. l mitten av 
december är behovet som störst 

okt okt nov nov dec dec 
Inkomna 

leverantörsskulder -132 

Utestående fordringar 13 13,5 

Saldo bankkonton 

Körkonto o 
Företagskontot 277 

Hästkonto 19 

sponsorpool konto 60 

Perioden -78 -204 -133 6 -98 108 

Saldo 146 -58 -191 -185 -283 -175 
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l 

TRADITION & MÖJLIGHETER MED HÄST- NÄRA DIG! 

Verksam h 



VISION FÖR SALAORTENS RYTTARFÖRENING 

TRADITION & MÖJLIGHETER MED HÄST- NÄRA DIG! 

VERKSAMHETSIDE 

SORF erbjuder förstklassig utbildning och aktivitet 
inom ridsportens discipliner i gemenskap och positiv anda. 
Verksamheten kännetecknas av god kompetens, 
engagemang samt bedrivs med hög säkerhet. 

VÄRDEGRUND 

• Vår förening är öppen för alla 
• Vi ser alltid till hästens bästa och följer förbundets hästhållningspolicy 
• Vi värnar om vår anläggning 
• Vi bernöter varandra med respekt och omtanke 
• Vi är lojala mot varandra och vår förening SORF 
• Vi tar avstånd från doping och droger 
• Vi ska vara goda förebilder 



VERKSAMHETSPLAN 

Medlemmar 
Våra medlemmar ska känna sig välkomna till oss och uppleva en positiv stämning på 
klubben. 

Mål 
600 medlemmar 2015 

Ridskolan 
Ridskolan ska erbjuda utbildning med hög kvalitet av väl utbildade instruktörer och på 
väl fungerande och utbildade hästar. 

Mål 
Öka antalet ridande med 20% under 2013. Öka beläggningen på ridskolan till90% 
under 2015. 100 % av eleverna ska vara nöjda med ridskolans verksamhet. 
Personalen ska ha en utbildningsplan. 
75 % av ridskolans hästar ska vara utbildade till LA nivå i dressyr och LC nivå i 
hoppning. 

Medlemsuppstallade hästar 
Vi ska även tillgodose våra medlemmar med egna hästar och deras intressen. 

Mål 
Fullt i medlemsstallet 
Anordna fyra träffar per år för medlemmarna med medlemsuppstallade hästar. 

Aktiviteter för våra medlemmar 
För att tillgodose alla våra medlemmars intressen är det viktigt att, utöver ridskolans 
verksamhet, olika aktiviteter anordnas. Aktiviteternas syfte är att alla våra 
medlemmar ska få möjlighet att utvecklas och ha roligt. 

Mål 
30% av våra medlemmar ska under 2013 delta i någon aktivitet anordnad av 
ridklubben. 
50 % av lektionsryttarna ska under 2013 delta i någon aktivitet anordnad av 
ridklubben. 



Ungdomssektionen 
Alla våra medlemmar som är under 26 år ska ha möjlige! att verka inom 
ungdomssektionen. Ungdomssektionen ska ta tillvara barn och ungdomars intressen 
i ridklubben. Ungdomssektionen anordnar aktiviteter för att stärka gemenskapen för 
barn och ungdomar i klubben. 

Mål 
En väl ungerande ungdomssektion ska finnas på SORF under 2013. 
Ungdomssektionen ska anordna 2 aktiviteter per termin för barn och ungdomar. 

Anläggningen 
Basen i vår verksamhet är vår anläggning vid Vall by. Anläggningen ägs av 
Salaortens Ryttarförenings medlemmar. 

Mål 
Den påbörjade upprustningen av anläggningen ska fortgå under 2013-2015. 
Skulltaket behöver lagas och i förlängningen bytas och målas. 
Dränering av sandbanan för att den ska kunna utnyttjas. 
En investeringsplan kommer att inlämnas till Sala kommun. 

Ekonomi 
En väl fungerande verksamhet kräver god ekonomi. Inkomster och utgifter måste 
anpassas till varandra. 

Mål 
Från 2015 ska föreningen redovisa ett resultat som är minst noll. 
Bidragsansökningar skall göras tillldrottslyftet, kommunen, konsertfonden, Miljonen 
m fl. 

Ideella ledare 
Salaortens Ryttarförening är föreningsdriven. Verksamheten leds av en ideell 
styrelse. Styrelsen väljs varje år på årsmötet av medlemmarna. För att verksamheten 
ska vara väl fungerande är vi helt beroende av ideella krafter. 

Mål 
Antalet ideella ledare ska under 2013 öka med 1 O %. 
Fler medlemmar behöver engagera sig ideellt i klubbens verksamhet. 

styrelsen 
styrelsen, vald av medlemmarna på årsmötet, har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. En styrelse som jobbar under goda förutsättningar och med en positiv 
anda ger klubben möjlighet att utvecklas. Styrelsen ska ge stöd till 
ungdomssektionen och de olika kommitteerna i föreningen. 

Mål 
Bedriva verksamheten utifrån årsmötets beslut. 



Tävlingsverksamheten 
Tävlingsverksamheten stimulerar medlemmarna att aktivt delta som tävlande eller 
som funktionärer, både vid aktiviteter anordnade för medlemrnarna i klubben och vid 
de tävlingar klubben anordnar. 

Mål 
Att Salaortens Ryttarförening anordnar följande tävlingar 2013: 

• Lokal ponny och häst i hoppning 13-14 april 
• Voltigetävliing 11-12 maj 
• Regional hoppning häst 1 juni 
• Silverhästen, körtävling 28-30 juni 
• Bronshästen hopptävling 10-11 augusti 
• Regional ponnyhopptävling 5 oktober 
• Regional häst hopptävling 14 oktober 

Cafeverksamheten 
Föreningen driver cafeterian vid SORF på ideell basis för att öka trivseln och den 
sociala samvaron. 

Mål 
Utöka öppettiden för cafeet genom trivsel/föräldrakomrnitte. 
Köpa in en automat. 
Burk- och petsponsorer. 



s.A.I9AORTENS 
GRYTTARFÖRENING 

Investeringar 2012-2015 

Åtgärd Beräknad kostnad 

l 
l Prioritet l 

j Byte och målning av panel 500 000 kr /'E&&~ 

1 stall gavel och baksida 

Prioritet 2 

Finansiering 

, Ridhusbotten 200 000-300 000 kr ;,r f aJ~ 

Prioritet 3 
1 Målning av plåttak klocktorn 150 000 kr 
i 

och huv?? 
Översyn av fönster ridhus och 50 000 kr 

' stall 
Ombyggnad av kök, nya 150 000 kr 
maskiner, spisar, frysar m m 

i 

Prioritet 4 

Uppsnyggning av stängsel runt 100 000 kr 
1 paddockar och hagar 

Ommålning av fasad på stall 100 000 kr 
mot gårdsplan in kl balkong 
Målning av ridhusväggar, 200 000 kr 
(insidan) samt lackning av sarg 
och läktare 

l 

Prioritet 5 

, Översyn av fläktsystem och 50 000 kr 
byte 
Ridhusventilation 50 000 kr 

Summa 1650000 kr 

Beräkningar 2011-09-18 Elve Nordström 



saraortens !RJJttarförening 

Akut renoveringsbehov på SORFs anläggning Ryttargården 

Panel till en av kortsidorna på stallbyggnaden 

Föreningen har inventerat renoveringsbehovet på anläggningen och prioriterat åtgärderna 
(se tidigare skrivelse 2012-01-13). 

Vid ytterligare genomgång av anläggningen upptäcktes att panelen på kortsidan mot 
medlemsstallet är rutten och akut behöver bytas ut och målas. Den kortsidan är särskilt 
utsatt för väder och vind. 

Vi ansöker därför om medel till reparation av yttervägg med 100 000 kr. 

På styrelsemötet 2012-01-10 beslutades om flera åtgärder som kommer att genomföras under 
2012 för att samla in pengar till föreningen. 

• Inventering på Willy s 3 ggr per år 30 000 kr (l O 000 kr/ gång) 
• Ryttargårdens vänner (en fond där medlemmar och andra t ex företag kan sätta in valfri 

summa) 
• Ansöka hos Länsstyrelsen om pengar till kulturminnesmärkta hus (om medel beviljas av 

Länsstyrelsen så står de för 20% av summan, resten behöver annan finansiering). 
• Utökad tävlingsverksamhet 
• Familjedagar (dels i samarbete med Sala H e by Energi) 
• Försäljning av t ex kläder, choklad, kakor m m (detta har vi inte haft i någon större 

utsträckning tidigare) 
• Kontakt med Arbetsmarknadsenheten (vissa arbeten har de redan varit behjälpliga med 

och vi planerar fortsatt samarbete) 
• Mätutrustning för elförbrukningen har monterats på anläggningen i samarbete med Sala 

H e by Energi. Detta är ett led i att spara pengar. 
• Burk/pet-sponsorer. Medlemmar sponsrar föreningen med sina tomburkar och petflaskor. 

Med vänlig hälsning 

Roger Klasson 
Ordförande styrelsen salaortens Ryttarförening 

Adress: SORF, Vallby Ryttargård 100,733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64, Bankgiro: 447-2536, 
Plusgiro: 146766-1. E-post: 5orfisala@sheab.net. Hemsida: www.sorf.nu Fax: 0224- 174 50 
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§ 249 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2012-11-08 

Dnr 2012/287 

Ansökan från Salaortens Ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt stöd 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från SORF med information om föreningens ekonomiska 
situation samt ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/209/1, skrivelse från ordföranden SORF 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30, § 76 

Jäv 
Lars Alderfors (FP) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 
m erbjuda SORF revisorsstöd, samt 
m be SORF inlämna in en verksamhetsp!an, där man redovisar nuvarande 
verksamhet samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 

m erbjuda SORF revisorsstöd, samt 

att be SORF inlämna en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida Investeringar och finansiering av dessa. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

SORF 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
kommunrevisionen 

4 (4) 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/287 

§ 76 Ansökan från Salaortens Ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt stöd 

~····· 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från SO RF med information om föreningens ekonomiska 
situation samt ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/209 fl, skrivelse från ordföranden SORF 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
!ltt ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 
!ltt erbjuda SORF revisorsstöd, samt 
!ltt SORF lämnar in en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

Carola Gunnarsson [C) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

!ltt ge SO RF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 

!ltt erbjuda SORF revisorsstöd, samt 

!ltt be SORF inlämna en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

12 {.25) 



Bilaga KS 2012/209/1 

Ink 21}12 -10· O 5 
Sala Kommunstyrelse 

Sala 20120928 

salaortens Ryttarförening vill härmed informera Kommunstyrelsen om föreningens ekonomiska 

situation samt ansöka om utökat ekonomiskt bistånd från kommunen. 

Bakgrund: 

Föreningen har under många år arbetat målmedvetet med att komma tillrätta med den ansträngda 

ekonomin. Resultatmässigt har det gjort att SORF under 2012, trots lågkonjunktur och sviktande 

ridintäkter kunde åstadkomma det bästa resultatet på många år, -27000. 

Tidigare underskott: 

Föreningen har många års förluster bakom sej, totalt -l 807 000. Det har naturligtvis lett till att 
likviditeten blivit hårt ansträngd. Genom en mängd åtgärder har föreningen ändå lyckats få 

verksamheten att fungera. 

Gjorda investeringar 

Investeringar och reparationer av anläggningen har möjliggjorts bland annat tack vare bidrag från 

kommunen och EU-bidrag men även med hjälp av Sparbanken och andra mindre bidragsgivare. Ett 

mycket stort ideellt arbete och engagemang har lagts ned på vår anläggning vad gäller skötsel, 

målning, projektledning med mera. Detta har lett till att stora reparationer (omläggning av 

ridhustaket samt diverse reparation och målningsarbeten m.m.) och nyinvesteringar ( Maratonbana 

för körning unik för hela Mellansverige) som ger mycket goda möjligheter att fortsätta och utveckla 

verksamheten på SORF. 

Trend för Sveriges ridskolor: 

De senaste 5 åren har en tydlig minskning av antalet ridande märkts i hela landet. För både vår del 

och många andra ridskolor har beläggningen minskat till 75-80% av den ursprungliga och det är där 

den verkar stabilisera sig. För att överleva på sikt måste vi anpassa kostymen till intäktsminskningen. 

Anpassning-ny verksamhet på Ridskolan: 

Vi har tack vare Ridskolans samarbete med Idrottslyftet de senaste 5 åren haft en mängd lyckade 

projekt som har möjliggjort ny verksamhet på ridskolan såsom stallfritids, US-aktiviteter, 

handikappridning, utökat samarbete med Ösby Naturbruksgymnasium, friluftsdagar samt två 

nystartade projekt med ridning och ledarskap. 

sektionernas verksamhet 

Våra sektioner har genomfört ett antal mycket lyckade tävlingar som gett bra tillskott till föreningens 

ekonomi. Under 2012 har vi haft ett mycket lyckat SM i voltige och i hoppning Bronshästen som i år 

blev det bästa på många år. 



Omorganisation och besparingar 

Stora ansträngningar har också gjorts för att minska kostnader för hästar, anläggning och personal. 

styrelsen har tagit beslut om personalförändringar som under 2013 kan spara mellan 250000 och 

300000/år. 

styrelsen har som mål att föreningen från och med 2013 ska göra ett positivt på i snitt 180000kr/år 

så att SORF' s balanserade underskott på -1800000 ska vara utjämnat år 2022. 

Balans i likviditeten 

När de beslutade åtgärderna kring kostnadsbesparingar och personalminskningar slår igenom fullt ut 

under 2013 har föreningen mycket bra förutsättningar för att få en likviditet i balans och således 

klara av löpande utgifter. 

Ansöker om utökat ekonomiskt bistånd från Sala kommun 

För att klara av föreningens likviditetsbehov under hösten 2012 och kunna utföra betalningar av 

skatter, leverantörsfakturor och löner ansöker SORF härmed om akut stöd från kommunen för att 

täcka likviditetsunderskottet som kommer att bli ca -300000 kr i början av november. 

För att kompensera en del av alla kostnadsökningar för anläggningen (ränteökningar, löneökningar, 

ökat underhållsbehov pga anläggningens ålder m. m.) ansöker föreningen också om en höjning av 

skötselbidraget med 100000kr/år från och med 2013. 

Föreningen önskar att ni så snart som möjligt tar ställning till vår ansökan beträffande medel för 

likviditetsunderskottet samt det årliga anläggningsbidraget. 

Sala 20120928 

Lars Alderfors 

Ordförande Salaortens Ryttarförening 
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B~~~~ 
l (l) 

2013-11-22 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN, 
Kommunstyrelsens förvaltmng 

Kommunstyrelsen 
2013 

Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista fdreslås bli reviderad enligt bifogat 
underlag samt att gälla from 2013-12-02. 

• Ny räddningschef är anställdes 2013-11-04. 
• Ändrad titel for ersättande beslutsattestant på Personalkontoret, från 

lönestrateg tilllönechef. 
Revideripgarna anges med kursiv stil samt med streck i kanten. 

/ ' /// 
/~,;J E /~~ 

"/.:>7/ /L-~ 
l /? 4_/ / . 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 
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~ KOMMUN Attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning 2013 
Gäller from · 2013 12 02 - -

_SALA Kl 11\1111111 Ull 
• •wmmnHl 

Ansvar Benämning Ordinarie attestant E~IH':!-11-?l:i 
10000000- Kommunstyrelsens Kommunchef ~~@, I!S: 19999999 förvaltning Jenny Nolhage 

10000000 Kommunchef Kommunchef Ekonomichef 
Jenny Nolhage Lennart Björk 

Personalchef 
Jane Allansson 

10100000- ~ed borgarkontor Kontorschef Enhetschef 
10299999 Silvana Enelo-J ansson Christofer Berg 

10100000 Information Enhetschef Informationssekreterare 
Christofer Berg Pelle Johansson 

10110000 Reception/Turistbyrå Enhetschef Informationssekreterare 
Christofer Berg Pelle Johansson 

10120000 Juridisk enhet Enhetschef 
Virve Svedlund 

10130000 Konsumentrådgivning Enhetschef Konsumentsekreterare 
Virve Svedlund Christina Lundin 

Hellström 

21000000 Övenörmyndare Enhetschef Handläggare 
Virve Svedlund Berit Johansson 
Kontorschef 
Silvana Enelo-J ansson 

10131000 Energirådgivning Enhetschef Energirådgivare 
Christofer Berg Per Skog 

10140000 Samhällsutveckling Enhetschef Samhällsplanerare 
Christofer Berg Anders Johansson 

10150000 Risk- och säkerhet Enhetschef Trygghetssamordnare 
Christofer Berg Per Skog 

10200000 Kansli Kontorschef Enhetschef 
Silvana Enelo-J ansson Christofer Berg 

10210000 Kontorsservice Enhetschef Arbetsledare 
Christofer Berg Nina Nilsson 

Operatör 
Birgitta Lindborg 

10220000 IT-enhet IT-chef IT -samordnare 
Peter Tejne Daniel Lingblom 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

10230000 Administrativ enhet Enhetschef 
Gunilla Pettersson 

10300000- Kultur- o Fritidskontor Kontorschef Teamledare 
10499999 Roger Nilsson Elin Jansson 

Badmästare 
Elinor Lingblom 

10320000 Kulturkvarteret Tälj stenen F öreståndare 
Anki Ohlson 

10330000 Fritidskonsulent uppföljning Informatör 
Elizabeth Söderström 

10410000 l :e idrottsplatsvaktmästare l :e idrottsplatsvaktmästare 
Tommie Silversten 

10430000 Fritidsutvecklare Fritidsutvecklare 
ÅkeLantz 

10440000 Fritidskonsulent Fritidskonsulent 
fritid/omsorg Åse Liten 

10450000 Ungdomslokalen Fritidsledare 
Björn Rojling 

10460000 Aktivitetssamordnare Aktivitetssamordnare 
Lena Larsson 

11000000- Personalkontor Personalchef Lönechef 
11999999 Jane Allansson Madeleine Hammarström 

HR-konsult 
Karin Danielsson 
HR-konsult 
Marianne Saroppala 

14000000- Ekonomikontor Ekonomichef Controller 
14999999 Lennart Björk Inger Lindström 

Redovisningsekonom 
Anna Cedervång 

03014000 Balanskonton Ekonomihandläggare 
Daniel Ahlin 
Ekonomihandläggare 
Inger Dellbeck 
Ekonomihandläggare 
Ulla Wahlström 
Ekonomihandläggare 
Britt-Marie Larsson 
Ekonomihandläggare 
Helena Lindqvist 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

12000000- Samhällsbyggnadskontor Kontorschef Enhetschef 
12999999 Magnus Holmberg Muhr Dan-Ola Norberg 

Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 
Tf enhetschef 
Anders Dahlberg 

12000000 Planering/Utveckling Tf enhetschef 
Anders Dahlberg 

12100000 Samhällsfinansierade Tf enhetschef 
transporter Anders Dahlberg 

12200000 Administration Kontorschef 
Magnus Holmberg Muhr 

12201000 Bostadsanpassning Handläggare 
Ing-Marie Svensson 
Handläggare 
Marlene Eirud 
Handläggare 
Sara Jemberg 

12210000 Byggenhet Enhetschef 
Dan-Ola Norberg 

12220000 Miljöenhet Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

12221000 Alkoholtillstånd/tillsyn Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

15000000- Tekniskt kontor Kontorschef 
15999999 Göran Åkesson 

V erksamhetsutvecklare/ 
stf kontorschef 
Margareta Furenmo 

15900000 Kostenhet Kostchef 
Christine Jirving 

18000000- Räddningstjänst Räddningschef Stf räddningschef 
18999999 Göran Cederholm Dick Forsberg 

Stf räddningschef 
OveJansson 

19000000- Krisberedskap Räddningschef Beredskapsplanläggare 
19999999 Göran Cederholm Rickert Olzon 

20000000 Revisionen Ordförande 
Sven Erik Carlsson 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

9 Finansförvaltning Ekonomichef Controller 
Personalomkostnader Lennart Björk Inger Lindström 
Kapitalkostnader Redovisningsekonom 
skatteintäkter, utjämningsbidrag 

Anna Cedervång Generellt statsbidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Avskrivningar 
Extraordinära kostnader/intäkter 
Pensionsskuldsförändringar 



IlsALA 
~KOMMUN 

§ 312 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Yttrande över skrivelse om osäkra cykelvägar i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2013/370 

Skrivelse har inkommit från Hanna Westman (SBÄ) till Sala kommun med förslag på 
fyra uppdrag för att förbättra möjligheterna att cykla i Sala kommun. Tekniska kon
toret har yttrat sig över skrivelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/274/1, skrivelse från Hanna Westman 
Bilaga KS 2013/274/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/274/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

m yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/27 4/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18(24) 



Bilaga KS 2013/274/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

Osäkra cykelvägar i Sala 
Gruppledare för Salas bästa Hanna Westman har yrkat på !'yra uppdrag för att 
förbättra möjligheterna att cykla i Sala kommun. 
Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig på skrivelsen. 

FÖRUTSÄTTNIGNAR 

1 (2) 
2013-10-23 
YTTRANDE 

USA GRANSTRÖM 
DIREKT: 0224-74 75 61 

DNR 2013/370 

Ansvaret för att bygga och underhålla gång- och cykelbanor utefter vägar är delat 
mellan Sala kommun och Trafikverket Utefter de vägar som Trafikverket är 
ansvariga för, länsvägar och riksvägar, är också Trafikverket ansvariga för gång- och 
cykelbanor. Utefter kommunens vägar är kommunen ansvarig även för gång- och 
cykelbanor. 

Den regionala planen för infrastrukturåtgärder, som tas fram av Länsstyrelsen, 
ligger till grund för Trafikverkets satsningar på gång- och cykelbanor utefter deras 
vägar. Trafikverket kräver i de flesta fall en kommunal medfinansiering för att 
förverkliga gång- och cykelbaneprojekt, under förutsättning att Trafikverket har 
priorterat projektet i deras verksamhetsplan för perioden. 

För gång- och cykelbanor utefter kommunens vägar finns möjlighet till 
medfinansiering från Trafikverket genom att ansöka om bidrag till detta ("statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar samt trafiksäkerhet 
och miljö"). 

Utrymmet i den regionala infrastrukturplanen för byggnation och bidrag till gång
och cykelbanor är mycket begränsat i Västmanland. 

En regional cykelstrategi kommer under 2014 tas fram av Länsstyrelsen i 
Västmanland. I det arbetet kommer Sala kommun, genom Tekniska kontoret och 
Samhällsbyggnadskontoret, medverka. Planen ska undersöka behovet och prioritera 
vilka gång- och cykelbanor som ska byggas. 

Det är även beslutat att ta fram en cykelstrategi för Sala kommun, i vilken 
cykelvägar för skolelever är prioriterat. Till strategin ska en åtgärdsplan kopplas, 
som konkret beskriver åtgärder, prioritet och ansvar. Kommunstyrelsen är ansvarig 
för att Sala kommuns cykelstrategi tas fram. 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 
Tekniska kontoret delar uppfattningen att det finns ett stort behov av utbyggda 
gång- och cykelbanor i Sala kommun. 

De gång- och cykelbanor som nämns som prioriterade i Hanna Wästmans skrivelse, 
mellan Sala och Saladamm, Tärnarakan, Sätrabrunn och mellan Sala och Evelund, är 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

samtliga utefter Trafikverkets vägar. Detta kräver samarbete och dialog med 
Trafikverket. En stor utmaning i dessa ärenden är Trafikverkets mycket begränsade 
budget i länet. 

Tekniska kontoret har väckt frågan hos Trafikverket hur kommunen trots den 
begränsade budgeten har möjlighet att agera utefter deras vägar. Tekniska kontoret 
ser positivt att få i uppdrag av kommunstyrelsen att fortsätta denna dialog samt att 
utreda möjligheterna till alternativ finansiering. Detta kan med fördel göras i arbetet 
den cykelstrategi för Sala kommun som ska tas fram. 

Tekniska kontoret kommer aktivt medverka i framtagandet i den regionala 
cykelstrategin i och med att den kommer ligga till grund för Trafikverkets 
prioritering i länet. 

Tekniska kontoret ser dock ingen möjlighet att under 2013 påbörja byggnation av 
gång- och cykelbanor, varken utefter kommunens eller Trafikverkets vägar. 

2(2) 
2013-10·23 



Bilaga KS 2013/274/2 

ISALA KOMMU . 
l Kommunstyrelsens förvaltning 
l 1 !nk 2013 -10- O 8 

SKRIVELSE 

2013-10-06 

Till Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Sala kommun måste se över osäkra cykelvägar i Sala nu! 

Då det inkommit flera olika rapporter på livsfarliga vägar där cykelvägar saknas och det enligt förvaltningen tidigare 
saknats intresse från trafikverket att satsa på cykelvägar i Sala, måste kommunen nu själva göra något åt 
problematiken. Senast i Sala Allehanda i veckan framkom hur en pojke nästa blev överkörd efter saladammsvägen och 
han är inte heller den första. För några månader sedan var det en flicka där bussen snuddade vid hennes arm då hon 
tvingas cykla efter saladammsvägen till Sala. Detta har skett under sommarhalvåret. På vintern, när snön fyller 
vägkanterna är den här vägen ännu farligare. Då barnen blir tvungna att cykla i mörker längs samma trånga väg och 
väglaget även gör så att det i stort sett är omöjligt att bromsa i tid. Vi tror heller inte att detta är unikt för 
saladammsvägen och vi!! därför att kommunen nu på allvar ser över möjligheterna att se till så att alla de barn som nu 
inte får skolskjuts men måste ta sig till skolan via osäkra vägar ska få säkra gång och cykelvägar. Detta borde vara 
prioritet 1 i utbyggnadsplanen av cykelvägar i Sala?! 

Vi har tidigare gett förslag på att detta skulle tas med i sammanställningen av skolskjutsarna, men fick då till svar att 
detta inte hörde ihop med skolskjutsarna. Vi tycker dock att det gör det, då barn utan skolskjuts fortfarande måste 
komma säkert till skolan. 

Vi anser också att det vore väldigt bra om vi kunde sätta igång med att bygga ut rätt gång och cykelvägar så fort som 
möjligt, då snön snart är här. På vissa ställen som efter saladammsvägen kan en cykelväg på mindre än 200meter som 
sammanbinder tidigare länsväg 835 göra stor skillnad. Det finns redan underlag för hur detta skulle kunna gå till, då 
kommunen och föreningar tidigare planerat och fört diskussioner med fastighetsägare längs med vägen vilket borde 

underlätta arbetet för tekniska kontoret. Vi vet även att det finns ideella krafter längs vägen som själva kan tänka sig 
att hjälpa till för att gräva eller bygga en cykelväg bara det finns medel och ett OK från kommunen. Något måste göras 
och det fort! Ingen vill vänta 40 år till på att cykelvägen till saladamm blir verklighet. 

Hanna Westman, Salas Bästa yrkar därför 
-Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska kontoret att redovisa kostnaden för vilka eventuella cykelvägar som 
behöver byggas för att de barn som idag inte får skolskjuts ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt. 

Att saladammsvägen ges hög prioritet i underlaget då det framkommit att denna väg är extra drabbad av 
olyckor. Men att även förslag tas fram för cykelvägar längs Tärnarakan och till och från Evelund och om det 
finns liknande lösningar på farliga vägar runt om vid satellitorterna såsom i Sätrabrunn. 

Att tekniska kontoret redovisar till samtliga politiska partier innan reviderad budget fastslås, då vi gärna ser att 
vi påbörjar utbyggnad av kortare sträckor cykelbanor redan under 2013. 

Att tekniska kontoret ger förslag på hur föräldrar och föreningar (Ideella krafter) själva kan medverka l att ta 

fram och hjälpa till vid utbyggnad av cykelvägssnuttar i sitt närområde och hur de i så fall kan och får 
medverka och att kommunen i och med detta håller ett informationsmöte till allmänheten om vilka 
möjligheter som finns och inte finns. 

Hanna Westman 
Gruppledare kommunstyrelsen, Salas Bästa 

SAlAS BÄSTA j Adress kansli: Gudmundstorp 150, 73391 SALA! Telefon: 0708-649717 ]lnfo@salasbasta.se ]www.salasbasta.se l 



§ 313 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/323 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 

INLEDNING 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det inte 
finns något sjukhus. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/275/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/275/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/275/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsut-;kottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
f!!! anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

~-f,') 

(_J J L 
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~ SAlA Bilaga KS 2013/275/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det 
inte finns något sjukhus. 

Västmanlands sjukhus Sala är ett närsjukhus med följande verksamheter: 
rehabenhet, medicinmottagning, vårdavdelning, öron- och ögonmottagning, 
röntgen och blodcentraL 

Av den anledningen är det fortfarande viktigt att skyltningen till sjukhus finns kvar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

1 (1) 
2013-10-24 

DIARIENR: 2013/323 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. rapp @sala. se 
Direkt: 0224-74 7100 



"-1'11 SAlA Bilaga KS 2013/275/2 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-10-21 

DIARIENR' 2013/323 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

SALA KOMMUN · 
KommunstvrAieer-c förvallning 

Göran Åkesson Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 

Diarlem 
"/f"' J 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att skyltarna tas 
bort som hänvisar till sjukhuset i Sala. 

Sjukhuset i Sala är en pågående verksamhet med bland annat medicinmottagning, 
vårdavdelning, rehabenhet, öron- och ögonmottagning, röntgen och blodcentraL 

Därför ska det vara skyltat till sjukhus så länge verksamhet pågår där. 

TEKNISKA KONTORET 

Göran Åkesson 
chef för tekniska kontoret 

SALAKOMMUN 
Kommunstyretsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Göran Åkesson 
Kontorschef 

Tekniska kontoret 
goran.akesson@sala.se 

Direkt: 0224-74 74 01 



Bilaga KS 2013/275/3 

KOMMUNFULLMÄKTlGE 

Medborgarförslag 

motivera 

Datum: 

Namn 

Gatuadress <,h':RA-

Postnummer, ort 
Telefon 

" 1/0Cf s 
)l 

J' 
f 7 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

.i 
f 

2010-09-09 

Jag godkänner att Sa!a kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Pesonuppgiftslagen (1998:204). Jag godkänner 

även att mitt ärende publiceras på kommunens hem sida. 

Underskrift: 
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SALA 
KOMMUN 

§ 314 

Justerandes sign 

·'f 

SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Svar på motion om tornuret i takryttaren på Rådhuset 

INLEDNING 

Dnr 2013/331 

Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/276/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/276/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/276/3, 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 

ill1 anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20(24) 



M SALA Bilaga KS 2013/276/1 r;; KOMMUN 

l (l) 
2013-10-24 

DIARlEN R' 2013/331 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 1

,---SÄlA KOMMUN 
Komm,nstyrelsens förvaltning 

jlnk 2013 -11- 2 O 

Svar på medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 
Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Skötseln av tornuret på Rådhuset ingår i lokalförvaltarnas uppdrag att förvalta 
samtliga kommunala fastigheter. Klockan är mycket gammal och anses ha en bety
delse för Rådhusets yttre karaktär och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

För att den ska fungera tillfredsställande har en extra motor monterats på uret. Den 
är även mycket känslig för temperaturväxlingar och det kan därför hända att den 
ändrar hastighet. Den klämtar varje hel- och halvtimme dygnet runt, det går inte att 
få den att klämta vid kvarts timme eller att den stängs av nattetid. 

Lokalförvaltarna kommer fortsättningsvis att ha en rutin att klockan kontrolleras 
varje vecka, samt att en extra elradiator ställs upp vid uret, så att en jämn tempera
tur skapas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 



Bilaga KS 2013/276/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Asa Eriksson 

YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 
I Lokalförvaltarnas uppdrag ingår att förvalta samtliga kommunala fastigheter. I 
förvaltandet ingår även skötsel av tornuret på Rådhuset. 

Klockan är mycket gammal och för att den skall fungera på ett tillfredställande sätt, 
har en extra motor monterats på uret. Den är trots det mycket känslig för 
temperaturväxlingar och det kan därför hända att den ändrar hastighet. 

Klockan klämtar varje hel- och halvtimme. Det går inte att få den att klämta vid 
kvarts timmar. 

Vi har tidigare fått klagomål på att klockan klämtar nattetid och att den då stör 
nattsömnen för stadens invånare. Eftersom klockan är gammal kan den inte ställas 
om att enbart klämta på dagtid. 

Lokalförvaltarna kommer fortsättningsvis att ha en rutin som gör att klockan 
kontrolleras varje vecka, samt att en extra elradiator ställs upp vid uret så att jämn 
temperatur skapas. 

Asa Eriksson 
enhetschef 

SALAKOMMUN 
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 

l (l) 
2013-10-21 

Asa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
asa.eriksson@sala.se 



Bilaga KS 2013/276/3 

Till 

Kommunfullmäktige i 

Sala 

~edborgarförslag 

ang tornuret i "Takryttaren" på rådhuset. 

"Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturrn\ljöer." 

Ink. 2013 -08· 2 7 

Så står det så vackert i framtidplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår att KF beslutar att den klocka, som pryder rådhusets lilla torn, 

skall hållas i skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel- halv

och kvarts timme, 

Jag föreslår vidare att KF beslutar vilken förvaltning/ tjänsteman som har 

ansvar för att klockan fungerar i framtiden, till glädje för stadens innevånare 

och dess gäster. 

~ed högaktn~r;g~~ll hälsning 

,"JCVGZ fVl j //'-___~-
Lars M. Johnson t/ 

Dammgatan 11, 

Sala 



IisALA 
~KOMMUN 

§ 315 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/342 

Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

INLEDNING 
Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, 
cyklister och gående med flera att passera. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/277/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/277/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyreisen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
m anse medborgarförslaget bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

.att anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21{24) 
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SAlA Bilaga 
KOMMUN 

KS 2013/277/1 

l (l) 
2013-10-24 

DIARIENR: 2013/342 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

-~~SALA KOMMUN ·. 
: Kommunstvrel$ens förvaltning 

l Ink. 20 l 

Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, cy
klister och gående med flera att passera. 

l Sala kommun är det av största vikt att invånare med funktionshinder och som an
vänder hjälpmedel i form av tex rullstol el rollatur kan ta sig fram på ett säkert sätt 
vid Vallaskolans tunneL 

Kantstenarna vid gångtunneln vid Vallaskolan är satta efter de ritningar som togs 
fram förombyggnationen av Ringgatan. Då skulle gående hänvisas in på Agneligatan 
där korsningarna sänks för gående. För att inte få ett stråk där cyklister kör rakt ut i 
gatan skulle kanterna bevaras efter Ringgatan. Nu när kommande etapper av Ring
gatans fortsatta om byggnation är framflyttade, så kommer platsen anpassas efter 
rådande förhållanden. Därför finns passagen med bland platser som ska prioriteras i 
tillgänglighetsarbetet 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget bifallen. 

Per-Olov Rapp (S} 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov .rapp@ sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Bilaga KS 2013/277/2 

TEKNISKA KONTORET 2013-10-22 

Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid Vallaskolan. 

Kantstenarna vid gångtunneln vid V allaskolan är satta efter de ritningar som togs 
fram förombyggnationen av Ringgatan. Då skulle gående hänvisas in på Agneliga
tan där korsningarna sänks för gående. F ör att inte få ett stråk där cyklister kör rakt ut 
i gatan skulle kantema bevaras efter Ringgatan. 
Nu när kommande etapper av Ringgatan är framflyttade så :far vi anpassa platsen 
efter rådande förhållanden och inte efter den på ritningen projekterade lösningen. 
Passagen finns därför med i Gata/parks arbetsmaterial över platser som skall priorite
ras i tillgänglighetsarbetet 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår att förslaget godkänns . 

TEKNISKA KONTORET 
Gata/Park 

Evelina Söderman 
Enhetschef 



Bilaga KS 2013/277/3 

B sALA 
~KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALAKOMMUN 
Kommuns!vrelsens förvaltnl 

i 1 

Datum• ______ 2:_Qj_;3; __ ~_:-_j!q__::._U _______________________________________________________________ _ 
Namn• ___ [1__Q_,~s_-~ _______ _t?.~_:!:_l~_s_f_~\j------------------------------------------

Postn~::::~::• ~=~±1:ir~~~~~=~~~~:~~:~:~:=~:::~:::::=~~=::~~~~~:~:::~=::::~::=~: 
Telefon• ___ Q~B--~--~:::::' __ _L2~J;;;:: ____________________________________________________________________ _ 

. ! v l l{[,\ 
\;t ~ed~-

kel~ k<'t ve- l r e v 
~ 

'1 ~~c uv ae+f 
t, ~ L-1-

l 

' \) 

' [Cc~(q 

L __ 
1 

1/i::t & t 1b1J_ l 

J-l-

Jag godkänner att Sa!a 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 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@s al a.se 
Direkt: 0224-551 03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

INLEDNING 

Dnr 2013/112 

Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson (C) och Lars Alderfors (FP) 
inkom den 26 februari 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun i dialog med salabostäder planerar det framtida Kaplanen i enlighet med 
inriktning beskriven i motionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/278/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/277/3, 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 

22 (24) 
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DIARlEN R' 2013/112 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

r~SALA KOMMUN · 
! Kommunstyrelsens förvaltning 
l l Ink. 2013 -Il- 2 O 

j 

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson (C) och Lars Alderfors (FP) 
inkom den 26 februari med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun i dialog med salabostäder planerar det framtida Kaplanen med följande 
inriktning: 

Att servicehuset Kaplanen omvandlas till trygghetsbostäder som upplåtes med 
hyresrätt. 

Att trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man 
får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. 

Att, utöver lägenheter med god tillgänglighet, ska Kaplanens bottenvåning inrymma 
ett Seniorcenter med utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och 
rekreation 

Att i planeringen också pröva vilka andra kommunala verksamheter som skulle ha 
glädje över tillgängliga lokaler i Kaplanens bottenvåning, exempelvis Föreningarnas 
Hus. 

Andelen äldre i vårt samhälle ökar, omkring l 600 000 personer är idag 65 år och 
äldre. Genom forskning har konstaterats att aktiviteter för äldre är relaterad till en 
bättre funktion och minskad dödlighet. Att aktivera sig i ett flertal sociala och 
produktiva aktiviteter skapar en minskad nedgång av funktionsnivån. 

Kaplanen som ägs av Sala Bostäder AB är idag ett serviceboende där 
lägenhetsinnehavaren har eget hyreskontrakt. De gemensamma utrymmen som 
finns på bottenvåningen förhyrs av Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Kontraktet går ut 2014-09-30. De boende kommer då att erbjudas plats på det nya 
vård- och omsorgsboendet som är klart 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni i strategiskplan att personal/bovärd ska 
finnas på Kaplanen på angivna tider. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att 
förhyra bottenvåningen på Kaplanen för nuvarande verksamheter samt att 
Föreningarnas Hus inryms på bottenvåningen. Köksdelen på bottenvåningen 
kommer att läggas ut på entreprenad. 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Allt som motionärerna lyft fram i sin motion är med i den strategiska planen 2014-
2016. 

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

Att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens Ordförande 

2(2) 
2013·10-03 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

YTTRANDE 

Motion om framtida användning av Kaplanen 

2013-10-02 
DIARIENR; 2013/112 

YTTRANDE 

CSA!Ji KOMMUN . j :~:m munstyreisens förvaltning 

lnlt 2 0 

En motion har inlämnats av Peter Molin (M), Christer Eriksson( C), Eva Axelsson 
(KD) och Lars Alderfors (FP). Motionen föreslår att kommunen skall i dialog med 
Salabostäder, planera den framtida användningen av Kaplanen. 

Sala kommun har under sommaren 2013 antagit ägardirektiv för salabostäder AB. l 
ägardirektivet finns inskrivet att bolaget skall verkställa bostadspolitiska beslut till 
exempel vad gäller att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för 
integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet 

Ägardirektiven innehåller även att salabostäder AB:s verksamhet skall präglas av ett 
socialt ansvarför bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. 
Detta skall ske i dialog och nära samverkan med berörda kommunala organ. Den 
sociala miljön i bostadsområdena skall särskilt uppmärksammas. 

Motionen föreslår att Sala kommun skall fatta beslut om den framtida användningen 
av Kaplanen i samverkan med Salabostäder. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
vaxel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 

www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Informationsenheten 
a nders.johansson @sala .se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Motion 
Aktaiiaga 

Bakgrund 

Medellivslängden i Sverige har ökat med över 25 år de senaste l 00 åren och andelen äldre i 
vårt samhälle ökar. I och med att vi nu lever längre och kategorin "äldre" innehåller en stor 
mängd människor talar man idag om yngre-äldre som räknas från 65 till 80 år, och äldre-äldre 
mellan 80 och 90 år och de allra äldsta, från och med 90 år. I Sverige är omkring l 600 000 
personer 65 år och äldre. 

Genom forskning kan man konstatera att aktiviteter för äldre är relaterad till en bättre funktion 
och en minskad dödlighet. Att aktivera sig i ett flertal sociala och produktiva aktiviteter 
skapar en minskad nedgång av funktionsnivån. 
Det fanns även ett samband mellan aktiviteterna teater/musik/konst och en nedsatt 
funktionsnivå. 

Sala kommun har ett ansvar för bostadsplaneringen och aktiviteter för de äldre. När nya 
äldreboendet står klart under 2014 far kommunen en möjlighet att tillgodose olika behov av 
boendeformer och tillskapande av ett seniorcenter. 

Förslag 

Vi föreslår att fullmäktige beslutar att: 

Sala kommun f'ar ett uppdrag att i dialog med salabostäder planera den "framtida Kaplanen" 
med följande inriktning 

- Servicehuset Kaplanen omvandlas till trygghetsbostäder som upplåtes med hyresrätt. 

- Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man f'ar en 
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning 

- Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska Kaplanens bottenvåning inrymma ett 
Seniorcenter med utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

- I planeringen också pröva vilka andra kommunala verksamheter som skulle ha glädje över 
tillgängliga lokaler i Kaplanens bottenvåning exempelvis Föreningarnas Hus. 

Q/{~q' ~ 
~~\{N/J'~~~ 

Peter Molin (M) 

lit/1{l;;7 
~rfksson(C) 

c)~· If~ v 
Eva Axel son (KD) 

~ctVj J%fo/M<. 
Lars Alderfors (FP) 
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