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Policy för friskvård - förslag 
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Sala kommun investerar i subventionerad friskvård för att uppmuntra medarbetare att 
främja och förbättra sin hälsa och livskvalitet. 

En översyn av Sala kommuns friskvårdsarbete har visat behov av att uppdatera 
kommungemensamma styrdokument avseende friskvård. 

~.1ed hänvisning till ovanstående föreslås 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta policy för friskvård 

Jane Allansson 
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Växel: 0224~74 70 00 
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www.sala.se 

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
jan e .alla nsson@sala.se 

Direkt: 0224-74 72 31 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jane Allansson 

FÖRSLAG TILL POLICY 

Friskvård 
Vision 
Sala kommun skapar förutsättningar för medarbetare att främja och förbättra sin hälsa och 
livskvalitet. Målet är att ha och bevara fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande- att må 
bra - i arbetet och på fritiden. 

Definition 
Friskvård är ett samlingsbegrepp som inrymmer olika åtgärder som alla syftar till ett ökat 
välbefinnande. I Sala kommun skiljer vi på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliter
ande insatser. Kommunövt'fgripande åtgärder riktas mot hälsofrämjande. 

• Hälsofrämjande är åtgärder som är avsedda att bevara hälsa och en sund livsstil och 
förhindra att problem med ohälsa uppstår. 

• Förebyggande är åtgärder för målgrupper där vi kan se risker för ohälsa om ingen 
förändring sker. Risker och behov varierar stort. Nödvändiga åtgärder hanteras 
därför inom respektive förvaltning. 

• Rehabiliterande åtgärder är sådana som vidtas när ohälsa redan inträffat. Hanteras 
individuellt enligt lag, avtal och interna styrdokument för rehabiliteringsarbete. 

Lag/kollektivavtal 
Som stöd att åstadkomma och bevara en upplevd god fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
finns centrala och lokala regler och riktlinjer. 

skatteverkets regler, arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) innehåller 
beskrivning av åligganden och begränsningar för arbetsgivare och medarbetare. Centrala 
och lokala kollektivavtal samt kommunens policys och antagna styrdokument anger Sala 
kommuns gemensamma värdegrund och förhållningssätt. 

Förhållningssätt 
l arbete för hälsa och livskvalitet ingår insatser och åtgärder som främjar en god 
arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosociaL Vårt ledar- och medarbetarskap ska kännetecknas 
av dialog, delaktighet, engagemang. Att arbeta med ständiga förbättringar är en 
förutsättning för framgång för såväl enskilda medarbetare som för hela kommunen. 

Varje medarbetare är ytterst ansvarig för sin hälsa och har att ta initiativ som gagnar egen 
och andras hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet. 

POLICY 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens föNaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
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Direkt: 0224-74 72 31 
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§ KFU95 Lokal Kulturplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr2013/72 

Kulturutskottet beslutade 2012-10-16 att en kommunal kulturplan ska tas fram i 
samarbete med det lokala kulturlivet Planen ska innehälla en nulägesbeskrivning, 
vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till2024 med en 
treårsplan som uppdateras årligen. Den lokala kulturplanen ska också visa på hur 
den kan kopplas till Salas övergripande vision samt den regionala kulturplanen 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/56, förslag tilllokal kulturplan 

Ärendet föredras av Petra jablonski, kulturentreprenör 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att kultur- och fritidsutskottet efter redaktionella ändringar föreslär 
kommunstyrelsen besluta att hemställa hos fullmäktige 
m fastställa Salas lokala kulturplan för 2014-2016 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att kultur- och fritidsutskottet efter redaktionella ändringar föreslår 
kommunstyrelsen besluta att hemställa hos fullmäktige 

m fastställa Salas lokala kulturplan för 2014-2016 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
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Lokal kulturplan 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kultur- och fritidsutskottet 

KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014-2016 





FÖRORD 

Bakgrund och utgångspunkter 

Lokal kulturplan 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala kulturlivet och 
civilsamhället'. Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner och 
prioriteringar som Sala kommun vill göra i fråga om den lokala 
kulturverksamheten. Planen utgår från de kulturpolitiska mål som finns på 
nationell, regional och lokal nivå. 

En ny modell infördes i hela landet 2011, den så kallade 
kultursamverkansmodellen, för fördelning av statliga medel till 
kulturverksamhet. Modellen innebär ett ökat utrymme för regionala 
prioriteringar och variationer. Tidigare har regeringen avgjort vilka regionala 
kulturinstitutioner som har rätt till statligt stöd och var och en sökt stöd från 
statens Kulturråd eller andra nationella myndighetsliknande aktörer. 
Kultursamverkansmodellen innebär att respektive landsting lämnar över sin 
kulturplan till Statens kulturråd och landstinget får sedan ansvaret för fördelning 
till de regionala kulturinstitutionerna och annan regional verksamhet. 

VAD ÄR PLANENS SYFTE? 

Den lokala kulturplanen syftar till att vara ett strategiskt dokument för 
kommunens fortsatta arbete med de kulturpolitiska frågorna. Den lokala 
kulturplanen syftar också till att vara ett stöd för Sala kommuns representanter i 
dialogen med Landstinget Västmanland när det gäller utformningen av en ny 
regional kulturplan. Den lokala kulturplanen ska också vara ett stöd för Sala 
kommuns representanter i dialogen med Länskulturinstitutionerna och andra 
regionala aktörer. 

Planen består av en nulägesanalys av kulturlivet samt en utvecklingsdeL 
Kulturaktörer nämns inte i dokumentet, utan vi väljer i huvudsak att beskriva 
angelägna förhållanden och processer snarare än enskilda grupper och aktörer. 

Kulturplanen är giltig mellan 2014-2016, men det är realistiskt att anta ett mer 
långsiktigt perspektiv på kulturutvecklingen i Sala kommun. Målet är ett kulturliv 
som alla kan och vill delta i och öka tillgängligheten till kulturlivet. 

1 Civilsamhället-Planen följer SKL:s definition av civllsamhäl!et som kan indelas i; Föreningslivet och folkbildningen, 
frivilligt arbete och volontärska p, företagande med samhällsmål, samt samhällsentreprenörer och eldsjälar. 
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Förord 

ARBETSPROCESS 

Lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

Arbetet med att ta fram en kulturplan inleddes av kulturutskottet vid 
sammanträde den 16 oktober 2012 och därefter togs beslut i Kommunstyrelsen. 
En kulturinventering med kartläggning av Sala kommuns kulturaktörer inleddes 
den 30 oktober 2012 och är löpande för nya anmälningar samt uppdatering av 
redan kända aktörer. En kulturkalender lanserades den l januari 2013 där 
kulturaktörer och arrangörer kan marknadsföra evenemang. Den l oktober bytte 
kulturkalendern namn till Evenemangskalendern och innefattar alla publika 
evenemang. Den 20 april tom 4 maj genomfördes en kulturundersökning med 
syfte att ta reda på hur invånarna i kommunen uppfattar kulturlivet. 
Undersökningen är ett underlag till hur vi kan förbättra kulturlivet. 

Den lokala kulturplanen är formad i samtal med kulturaktörer och civilsamhället 
Dialogmöten har först mellan den 19 december 2012 tom 16 september 2013. 
Det har förts samråd med kulturverksamhetsområden samt att det har 
genomförts lokala samråd då det bjudits in representanter från det lokala 
kulturlivet, civilsamhället, kulturs kapare, skola, bibliotek, politiker och näringsliv 
etc. 

Arbetet med den lokala kulturplanen har informerats via lokala tidningar, 
radiosändning, taltidning och Kulturentreprenörens nyhets brev. Den 14 augusti 
anordnades en remisskonferens där förslaget presenterades för allmänheten och 
från och med den 15 augusti tom 30 september skickades planen på remiss. 
Under remisstiden inkom 21 yttranden samt 6 synpunkter via webformulär på 
kommunens hemsida. Den 17 december 2013 togs beslut av förslag på lokal 
kulturplan vid sammanträde i Kultur- och fritidsutskottet. Beslut tilllokal 
kulturplan sker vid sammanträde i Kommunstyrelsen den 9 januari 2014 samt i 
Kommunfullmäktige den 27 januari 2014. 
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strategisk inriktning lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

STRATEGISK INRIKTNING 

Den strategiska inriktningen är utformad ur Sala kommuns vision med att år 
2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare samt kopplad till den regionala 
kulturplanen. Den regionala planen följer riktlinjer som kulturrådet tagit fram för 
att länets invånare ska få god tillgång till kultur inom sju specifika områden; 
Tillgänglighet, Utveckling, Medinflytande, Folkhälsa, Mötesplatser, Attraktion 
samt Politiken och den fria konsten. 

Nedan avsnitt är utgångspunkter skapade från den regionala planen och en 
beskrivning av prioriterade kulturpolitiska mål för Sala kommun. 

Nationella kulturpolitiska mål 

Enligt riksdagsbeslut är inriktningen av den nya kulturpolitiken: 

"Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig frihetska prägla samhällets utveckling." 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

• främja internationellt utbyte och samverkan 

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

(Sammanfattning av regeringens proposition Tid för kultur, 2009 /10:3) 

Tillgänglighet 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Sala kommuns mål är en aktiv, kreativ 
och mångfacetterad kulturverksamhet som ger invånare upplevelser, skapar 
sammanhang och mening och förmedlar fler dimensioner i våra liv genom olika 
konstnärliga uttryck. Konsten och kulturen har ett egenvärde och kulturlivet ska 
präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald. Frågor som integration, 
folkhälsa och livskvalitet är viktiga. Kommunens kulturpolitiska ansvar är att 
göra kulturupplevelser tillgänglig för så många invånare som möjligt. Med ökad 
tillgänglighet får vi ökat deltagande i kulturlivet. 

• Att öka tillgängligheten. 
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strategisk inriktning 

• Att öka deltagandet i kulturlivet . 

lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur~ och fritidsutskottet 

• Att tillgängliggöra lokaler och anläggningar som möjliggör kulturverksamhet. 

Utveckling 

Sala kommun ska verka för att öka förutsättningarna för barn och unga att delta i 
olika aktiviteter och för att kreativa miljöer skapas i samverkan med det civila 
samhället och det professionella' kulturlivet. Alla beslut ska utgå från 
barnperspektivet och Sala kommun ska stimulera former för utveckling av barn
och ungdomskultur. Sala kommun ska verka för att öka förutsättningarna för 
barn och unga att delta i olika aktiviteter och för att kreativa miljöer skapas i 
samverkan med det civila samhället och det professionella kulturlivet. 
Arrangörer av kulturverksamhet har stor betydelse för att skapa arbetstillfällen 
för konstnärer och för att kultur når ut till människor. 

Medinflytande 

Kulturverksamheten ska utgå från civilsamhällets behov och invånarnas 
möjlighet att påverka. Genom återkommande invånarundersökningar avseende 
kulturintresse, utövande och deltagande i kulturaktivitet kan vi kartlägga behov 
och efterfrågan. Det är viktigt för Sala kommun att använda möjligheten att ta del 
av de regionala resurser som finns i länet. 

• Att medborgaren ges möjlighet att påverka kulturlivet. 

• Att Sala kommun vill försäkra sig om sin roll som en av tio kommuner i länet 
med möjlighet till god dialog med Landstinget Västmanland, 
länskulturinstitutionerna och övriga aktörer på regional nivå. 

• Att Sala kommun ska vara aktiva i att ta del av de regionala resurserna. 

• Att Sala kommun anordnar årliga dialogmöten mellan Sala kommun och 
företrädare för ideella kulturföreningar, samlingslokalorganisationer och 
studieförbund. 

Folkhälsa 
Kommuner ska se kulturverksamhet som ett led att stärka folkhälsan. All 
verksamhet ska sträva efter att stärka barns och ungdomars självkänsla för att ge 
möjligheter till ett så bra liv som möjligt. I den nya folkhälsopolitiken finns en 
tydlig betoning på kulturens betydelse när det gäller utveckling av individens 

2 Professionellakulturlivet/kulturaktörer-Planen följer Arbetsförmedlingens definition av professionella 
kulturaktörer som innebär att aktören ska ha en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde 
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strategisk inriktning lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

förmågor och att stärka individen i samhället. Kulturverksamhet kan vara 
verktyg i att stärka folkhälsan och ge ett så bra liv som möjligt. 

• Att ta del av forskning inom området. 

Att skapa eller bidra i skapandet av förutsättningar för eget skapande för 
såväl barn och ungdomar som äldre. 

Mötesplatser 

Kommunen ska medverka till att det finns mötesplatser där invånare kan träffas 
för social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. Kultur- och 
mångkul turalitet är viktiga framtids- och utvecklingsfrågor och behovet av 
mötesplatser som social plattform för invånares känsla av gemenskap är 
betydelsefull. Sala kommun ska tillsammans med andra aktörer medverka till att 
det finns mötesplatser, en kulturell arena med lokaler där invånare kan samlas 
för olika former av skapande och kreativa aktiviteter. 

• Att utveckla, samordna och stärka tillgängliga kulturella mötesplatser där 
invånare kan träffas för social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. 

• Att genom utveckling/ombyggnad/tillbyggnad av befintlig byggnad eller 
nybyggnation tillskapa en större lokal för kultur, möten och andra evenemang 
i Salas tätort, utöver redan befintliga lokaler i Sala kommuns mindre orter. 
Detta kan med fördel ske i samverkan mellan offentliga, ideella och privata 
aktörer. 

Att Kulturkvarteret Täljstenen ska fortsätta utvecklas för att ytterligare ta 
vara på dess möjligheter. 

• Att de redan befintliga lokalerna görs mer ändamålsenliga. 

Attraktion 

Det som är avgörande för Sala i framtiden är, vid sidan av bra barnomsorg, bra 
utbildningsmöjligheter, sådant som gör stadsmiljön levande, stimulerande och 
unik. Det finns en politisk vision om att Sala kommuns år 2024 har passerat 25 
000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god 
livskvalitet i hela kommunen. En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där 
närhet och trygghet ger en bra livsmiljö och för att ha en chans i framtiden måste 
man kunna erbjuda det som kittlar fantasin, stimulerar till utveckling och ger 
invånare lust till det gemensamma rummet. Kulturen och besöksnäringen är två 
viktiga delar som både erbjuder, utmanar, lockar och kan skapa intäkter och 
tillväxt. 
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strategisk inriktning Lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

Med detta som utgångspunkt kan man titta på kultur ur två olika perspektiv. Dels 
som tillväxtfaktor, dvs den ekonomiska utvecklingen, dels som kulturen som 
egenvärde, där tillgängligheten till kulturlivet kan påverka livskvaliteten för dem 
som bor i kommunen. 

• Att stärka förutsättningarna för ett tillgängligt kulturliv för att locka nya 
invånare och "hemvändare". 

• Att se över möjligheterna på ökade satsningar på kulturturism som 
tillväxtfaktor i Sala kommun. 

Att Sala kommun främjar arrangemang och aktiviteter som har bäring på hela 
kommunens historia. 

• Att stimulera till en levande stadspark genom att möjliggöra kulturella 
aktiviteter. 

Politiken och den fria konsten 

Kulturpolitiken ska använda och värna principen om armlängds avstånd. Denna 
princip har skapats för att konsten ska kunna stå fri från politiska viljor, och är av 
största vikt för att konstnärlig frihet ska kunna upprätthållas och att 
demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Enligt principen ska konstnärliga 
och kvalitativa bedömningar inte göras av den politiska sfären utan av 
sakkunniga ämnesexperter, yrkesverksamma kulturskapare och konstnärliga 
ledare. Konstnärens rätt att uttrycka sig fritt ska värnas, också då det utmanar 
och provocerar. Det är en förutsättning för hela kulturen. 

• Att utveckla former för dialog mellan politiska företrädare som ansvarar för 
kulturfrågorna och förvaltningen, föreningsliv, kulturutövare, folkbildningen 
och det professionella kulturlivet. 

• Att kulturpolitikerna i Sala kommun verkar för en öppen dialog med 
kulturaktörerna. 
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Salas kulturllv lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

SALAS KULTURLIV 

Nuläge 

Sala kommuns kulturliv består av ca 60 ideella kulturföreningar samt många fria 
kulturskapare som är utspridda över hela kommunen. Det finns många mindre 
mötesplatser samt ett par större arenor för kultur. l nuläget utreder Sala 
kommun en mötesplats för scenkonst. De föreningsägda samlingslokalerna utgör 
ett nav i bygdens verksamhet av vikt för det demokratiska samtalet och det 
lokala kulturlivet. 

Kommunens kulturverksamhet innefattar Sala kulturskola, Sala stadsbibliotek 
och Ungdomslokalen Lokal l? samt egna arrangemang där kommunen strävar 
efter god kvalitet. Elever i skola erbjuds kulturella aktiviteter genom statliga och 
kommunala bidrag. 

Gemensamma utvecklingsmål 

Utifrån dialogprocessen med kulturaktörer och föreningar kan ett antal 
gemensamma mål identifieras: 

• Ökat deltagande i kulturlivet. 

• Ökad tillgänglighet. 

• Stärkt dialog inom kultursektorn. 

• Bidra till utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga. 

• Stödja lokalt kulturentreprenörskap och främja ungt kulturentreprenörskap. 

• Skapa bättre förutsättningar för en ömsesidig integration, för att synliggöra 
och stimulera olika kulturuttryck genom ökad samverkan. 

Förbättrade villkor för konstnärligt skapande. 

• Skapa bättre förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling, genom 
bland annat stärka samarbetet med konstfrämjande verksamheter. 

• Främja både nya och gamla kulturverksamheter och ge plats på den öppna 
arenan. 

Skapa möjligheter till årliga möten mellan kulturlivet och näringslivet. 

• Se över möjligheterna för en kulturgaranti för alla barn och unga i 
kommunen. 

Främja barn och ungas hälsa. 

• Se över riktlinjerna för barnkulturrådet 
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Salas kulturliv lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

• Se över befintlig bidragsmodell gällande bidrag till kulturverksamhet. 

• Tydliggöra Sala kommuns Evenemangskalender för kulturaktörerna. 

Se över möjligheterna att inrätta musikprofil i årskurs 4-9. 

Salas teaterliv 

NULÄGE 

Sala kommun är en aktiv teaterkommun med amatörteater samt ett antal 
arrangörsföreningar och invånare kan ta del av professionella 
teaterföreställningar på flera olika sätt. Amatörteaterföreningar, ideella 
arrangörsföreningar, kyrkor samt ett flertal bygdegårdar arrangerar teater- och 
musikalföreställningar. 

Professionellt teaterutbud sker via samarbete mellan Riksteatern Västmanland 
och en lokal teaterförening. Västmanlands länsteater arrangerar 
teaterföreställningar ute i länet och för invånare bosatta utanför Västerås 
anordnas kostnadsfri transport tilllänsteatern till utvalda föreställningar. 

Landstinget Västmanland har breddat modellen "Ett kulturliv för alla" med teater 
och det genomförs en förstudie i länet. Projektet är treårigt och från och med 
hösten 2013 ingår även Sala kommun. 

UTVECKLING 

Barn och unga 
Barn- och ungdomsteater är ett prioriterat uppdrag för Västmanlands Teater. 
Riksteatern Västmanland samordnar teaterföreställningar för elever på skoltid 
och elever får också tillgång till teater genom Skapande skola och RIK-skolan. 
Sala stadsbibliotek arrangerar föreställningar för de yngsta barnen. Den 
skapande teaterverksamheten för barn och unga sker via Ungdomslokalen Lokal 
17 och amatörteaterföreningar. 

För att utveckla teaterverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

främja och stödja det egna skapandet 

• utveckla och främja barn- och ungdomsverksamheten 

• stärka modellen "Ett Kulturliv för alla- ett decentraliserat teaterliv" . 
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Salas kulturliv 

Salas musikliv 

NULÄGE 

lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

Musiklivet i Sala består av musiker och sångare som själva spelar och sjunger och 
framträder i olika sammanhang och spelmanstämmor, dragspelsstämmor och 
buskspeL Sala kommun samordnar årliga arrangemang och festivaler och 
samverkar med kulturföreningarna samt traditionella fl randen i 
hembygdsföreningar och bygdegårdar. 

Sala kommun ingår i länsmodellen "Ett kulturliv för alla" med syftet att ge 
medborgarna tillgång till ett professionellt musikutbud och flertalet 
kulturarrangörer arrangerar konserter med professionella musiker och artister. 

Kyrkorna erbjuder goda förutsättningar och bra lokaler för ett varierat musikliv. 
Många körer och musikensembler är aktiva i kyrkans verksamhet eller kopplad 
till den som aktörer. Det finns många ideella arrangörsföreningar som är 
betydelsefulla arrangörer av musikevenemang och en viktig kraft inom Sala 
kommun. 

UTVECKLING 

Barn och unga 
Barnens skapande är en förutsättning för ett fortlevande kulturliv. Sala kommun 
har beslutat om att främja barn och unga genom en strategisk inriktning som 
innebär att ett barnperspektiv ska implementeras i kommunen. Barn och ungas 
skapande verksamhet sker via Sala kultursskola, Skapande skola och RIK skolan 
samt att kommunen arrangerar sommarlägersaktiviteter. 

För att utveckla musikverksamheten i Sala kommunfinns en ambition att: 

främja modellen "Ett kulturliv för alla" för att skapa bättre förutsättningar för 
fler professionella framträdanden 

stärka förutsättningarna för samverkan mellan studieförbunden och 
kommunal verksamhet, t. ex. Ungdomslokalen Lokal17 . 

Salas dansliv 

NULÄGE 

Danslivet i Sala kommun har främst handlat om deltagarkultur och är fylld av 
historia med traditionella spelmansstämmor med folkdansuppvisningar och 
buskspeL Dansen inrymmer folkdans, klassisk dans, streetdans, zumbatomic, 
mogendans och musikalfshow /jazzdans för olika åldrar. I Sala kan man bland 
annat dansa på lokala dansarenor som arrangerar danskvällar flera gånger i 
månaden. 
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Salas kulturliv lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

Sala kommun ingår i "Ett kulturliv för alla" som ger stöd tilllokala arrangörer att 
erbjuda dansframträdanden på professionell nivå. Syftet med modellen är att 
lyfta dansen och skapa en professionell plattform för denna konstform. 

UTVECKLING 

Dans som hälsofrämjande aktivitet 
Dans är ett utmärkt sätt att motionera. Dans innehåller beröring, social 
interaktion och musik som ger ett ökat psykiskt välbefinnande, förbättrad fysisk 
förmåga och därigenom en ökad livskvalitet. Dansen kan också stärka de sociala 
banden mellan elever i skola. 

Dans är också en del av det kulturella arvet och genom att föra sin egen 
danstradition vidare kan det skapas ett intresse att lära sig andra invånares 
danser och varifrån de kommer. Flera kulturföreningar i Sala kommun verkar för 
mångfald och tillgänglighet där dansen kan bli ett möte mellan olika kulturer och 
skapa förståelse mellan invånare och kulturer. 

Barn och unga 
Barn och unga ges möjlighet till dansundervisning via föreningar och dansskola 
med inriktning yngre barn. 

För att utveckla dansverksamheten i Sala kommunfinns en ambition att: 

• undersöka möjligheter tilllämplig lokal för dansundervisning och 
dansutövande med möjlighet att dela av rummet för stora grupper, upp tom 
150 personer, samt små grupper, upp tom 20 personer 

• stärka befintliga arenor för dans, t ex Folkets Park och bygdegårdarna 

• främja modellen "Ett kulturliv för alla" med professionella 
dansföreställningar och danskunskapande seminarier med särskilt fokus på 
barn och unga. 

Salas museer och kulturarv 

NULÄGE 

Sala kommun har ett stort musenandskap med museer väl spridda i hela 
kommunen och är viktiga samhällsinstitutioner samt betydelsefulla mötesplatser 
för Sala kommuns invånare och hitresta. Kulturmiljön i Sala är en av våra 
starkaste identitets bärare. Det finns flertalet ideella aktörer och föreningar med 
verksamhet som på olika sätt belyser Sala kommuns historia och som är viktiga 
mötesplatser för kommuninvånare och besökande, t ex hembygdsföreningarna. 
Det finns många byggnadsminnen som bär kulturhistoriska värden med 
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Salas kulturliv Lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

bygdegårdar och föreningar. Kyrkor som är tillhörande Svenska kyrkan och som 
är uppförda före 1940 är skyddade enligt kulturminneslagen. 

UTVECKLING 

Sala kommun ingår i länsprojektet Kulturarvsportalen Västmanland, en 
länsövergripande ämnesportal och interaktiv mötesplats i samarbete med 
Landstinget Västmanland och Västmanlands läns museum. Projektet är tvåårigt 
och syftar till att skapa en inspirerande digital mötesplats i samverkan med 
länets kulturarvsaktörer. 

Barn och unga 
Elever i årskurserna 3,6 och 9 får pedagogiska visningar samt att ett flertal 
föreningar arbetar med gränsöverskridande verksamhet, bland annat genom 
traditionella firanden med många olika aktiviteter för barn och unga. 

För att utveckla musei- och kulturarvet i Sala kommunfinns en ambition att: 

• hitta samverkansmöjligheter med andra konstformer 

utveckla museiverksamheten med ett bildmuseum med arkivbilder från 
salaligan och se över möjligheten att samverka med Rikspolisstyrelsen med 
polismuseum 

• stärka den pedagogiska verksamheten och höja medvetandet och kunskapen 
kring Sala kommuns kulturarv 

• skapa förutsättningar för att ingå i länsprojektet Kulturarvsportalen 
Västmanland 

• stärka kulturarv som en kulturell arena så att kommunens alla medborgare i 
alla delar av kommunen har tillgång till denna som publik, arrangörer och 
kulturutövare 

• göra en analys samt ge förslag till hur kulturmiljöerna kan utvecklas på ett 
attraktivt sätt både för invånare och besökare 

• förbättra möjligheten för invånare och besökare att hitta till Sala kommuns 
kulturarv, genom att exponera byggnader och miljöer med skyltar på 
fastigheterna i samförstånd med berörd fastighetsägare 

• arbeta med information kring Salas kulturarv för att höja medvetandet, 
kunskapen och öka stoltheten 

• skapa offentliga evenemang och installationer i den offentliga miljön som 
anspelar på Sala kommuns historiska arv. 
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Salas kulturliv 

Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

NULÄGE 

lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur~ och fritidsutskottet 

Konst- och kulturfrämjande verksamhet sker via Landstinget Västmanland och 
Nätverk Kraftcentrum med konsulenter inom alla områden. Det tidigare 
etablerade nätverket SAM-SAM med ekonomiskt stöd från Landstinget 
Västmanland till ideella föreningar har avvecklats. Konstfrämjandet i 
Västmanland vänder sig i olika sammanhang till både barn- ungdom och vuxna. 

Barn och unga 
För att främja kultur för barn och unga finns nätverket Kraftcentrum. 
Konstfrämjandet Västmanland har arbetat med olika projekt för ungdomar. 

UTVECKLING 

För att utveckla Konst- och Kulturfrämjande verksamhet i Sala kommunfinns en 
ambition att: 

• hitta samarbetsmöjligheter med de regionala kulturkonsulenterna och 
civilsamhället 

• stärka och utveckla de lokala aktörerna, som t ex Ungdomslokalen Lokal17 
och Ung Kultur möts 

• bevaka kommunens intressen genom att stärka dialogen vid befintliga möten 
med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). 

Arkivverksamhet i Sala kommun 

NULÄGE 

Arkiven tillhör vårt kulturarv då de är del av ingången till vår historia samt 
speglar värderingar och uttryck inom olika samhällen. Sala kommuns arkiv 
bestär av ett kommunarkiv och delas in i den offentliga sektors respektive den 
enskilda sektorns arkiv. Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet och 
ska främja arkivens tillgänglighet och deras användning även i den kulturella 
verksamheten. 

Kommunarkivet har gjort en inventering tillsammans med Västmanlands läns 
museum, som sedan lämnades in till SFI:s filmarkiv, numera Kungliga 
bibliotekets. Pågående projekt är Klara arkivredovisning samt inskanning av 
kommunens fotografier. 

Arkiv finns även via en stiftelse som arbetar för att ta tillvara de kulturhistoriska 
värdena. 
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Salas kulturliv 

UTVECKLING 

Lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur~ och fritidsutskottet 

Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt allmänna handlingar 
från kommunala förvaltningar och bolag. I arkivet finns också enskilda 
handlingar från föreningar och enskilda personer, men för närvarande finns det 
inte mycket plats i kommunarkivet för att kunna ta emot fler enskilda arkiv. Det 
finns ett stort intresse för medborgare att få ta del av arkivet. Arkivet ska vara 
tillgängligt för alla, även för personer med funktionhinder. 

Barn och unga 

Kommunarkivet tar emot studiebesök från skolklasser. 

För att utveckla arkivverksamheten i Sala kommunfinns en ambition att: 

• samverka med Arkiv Västmanland för att skapa en hållbar och fungerande 
arkivsituation med utökade resurser och arkivdepåer 

samverka mellan arkiv, bibliotek och museum (ABM), lokalt och regionalt 
samt utveckla arkivpedagogisk verksamhet 

• utveckla hemsidan både tekniskt och informationsmässigt, genom att tex 
publicera delar av arkivförteckningen med handlingar, bilder, filmer och ljud 
på hemsidan 

• arrangera dialogmöten mellan kommunarkivet och medborgarna och 
föreningar 

uppmuntra föreningar och andra att till Sala kommuns arkiv lämna in 
material från sina verksamheter som kan vara till nytta och glädje för 
framtiden 

utveckla visning av arkivverksamhet i t ex utställning på bibliotek eller 
museum. 

Film i Sala 

NULÄGE 

Den filmkulturella verksamheten i Sala kommun har både bredd och spets med 
en aktiv biograf samt flera professionella fria filmarbetare. Ett flertal skolor och 
en folkhögskola arbetar med filmkulturell verksamhet. I kommunen finns 
dessutom ett antal föreningar som visar film i filmklubbsverksamhet, dels med 
inriktning mot yngre barn eller av mer historisk karaktär. 

Centrumbiografen visar offentliga samt slutna filmvisningar i Eurostars regi. Vid 
några tillfällen per år erbjuds syntolkade visningar och textade filmer för att öka 
tillgängligheten för personer med särskilda behov. En lokal filmstudio visar 
slutna visningar på Centrumbiografen samt visningar av lokala arkivfilm er. 
Elever tar del av skolbio på Centrum biografen. 
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Salas kulturliv lokal kulturplan 
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Kultur- och fritidsutskottet 

Genom en årlig överenskommelse med Landstinget i Västmanland och deras 
filmkulturella verksamhet, bidrar Sala kommun till att det finns en regional 
resurs/kompetens på filmområdet som även omfattar Sala kommun. 
Filmskapare, film visare och verksamheter som arbetar med film för barn och 
unga i Sala kommun, kan därigenom delta i de aktiviteter och projekt samt ta del 
av det stöd som Landstinget Västmanlands erbjuder. 

UTVECKLING 

Barn och unga 
Filmvisning för barn och unga sker genom skolbioverksamhet där alla elever i 
alla årskurser får se film två gånger per år på biografen. Sala kommun erbjuder 
film som ett val under sommarlägerverksamheten, genom Skapande skola får 
barn och unga uppleva filmen som konstform och uttrycka sig med rörliga bilder. 

Sala kommun som filmdestination 
Film och rörlig bild är ett område i stark utveckling. Sala kommun ligger i ett 
centralt läge, nära Stockholm, med natur, klimat och ljus som lämpar sig för 
filmning och har stora möjligheter att locka fler filmaktörer att bo och verka inom 
kommunen. Genom att utveckla Centrumbiografen som mötesplats kan lokala 
filmaktörer visa film och den uppdaterade tekniken ger goda möjligheter till 
arrangemang för scenkonst, dans, föreläsningar och möten. 

Digitaliserad kultur på biografer 
Digital kommunikation blir allt vanligare och vi blir allt mindre plats- och 
tidberoende av hur och när vi vill ta del av kultur. Allt fler är beredda att uppleva 
kultur av olika slag om den tillgängliggörs på ett sätt som passar in i vårt 
moderna livsmönster. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och möjliggör 
att invånare kan ta del av t ex direktsänd opera från Metropolitan Opera eller 
livesändning från Dramaten. Digitaliserad kultur till biografer kan komma att 
förändras på kort tid, då allt fler teater- och konserthus väljer att delta i 
utvecklingen av streaming och det är viktigt att bevaka den fortsatta 
diskussionen i ämnet. 

För att utveckla denfilmkulturella verksamheten i Sala kommunfinns en ambition 
att: 

• utveckla den interna samordningen inom Sala kommun för att främja 
samverkan mellan skolbio och Skapande skola och övrig kulturverksamhet på 
skoltid och se över möjligheten till egen filmpedagogisk resurs inom skola och 
på fritiden 

främja utveckling av biografen som en kulturell mötesplats samt bistå i 
utveckling av mervärden kring filmvisningar för att på så sätt bidra till höjd 
livskvalite för kommunens medborgare 
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Kultur- och fritidsutskottet 

• främja barn och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i filmvalet 
inom Skolbio med en utbudsdag för skolans filmrepresentanter 

främja samtal om film i samverkan med skolbio och Ungdomslokalen Lokal 
17 

• stärka förutsättningarna för barn och unga att själva skapa och exponera film 
och rörlig bild 

• hitta samverkansformer och arrangera dialogmöten med filmskapare, Tärna 
folkhögskola och övriga filmaktörer 

bevaka teknikutvecklingen för personer med särskilda behov 

• utveckla Sala kommun som inspelningsplats. 

Hemslöjden i Sala 

NULÄGE 

Hemslöjdsrörelsen i Sala omfattar ett flertal ideella slöjdföreningar med hårda 
och mjuka material. Föreningarna tillverkar bruks- eller prydnadsföremål för 
eget behov eller till försäljning och främjar eget skapande. 

UTVECKLING 

Det finns utvecklingspotential i samarbetet mellan kommunen och den regionala 
kulturaktören, som är Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Slöjden och 
slöjdandetär universellt och kan utvecklas i ett integrationsperspektiv. Slöjden 
vill skapa bättre förutsättningar till en gemensam lokal, där individer kan träffas 
och slöjda med både mjukt och hårt material. 

Barn och unga 
Elever får prova på hemslöjdsaktiviteter genom Skapande skola med både mjuka 
och hårda material. Ideella föreningar deltar i RIK-skolan genom skapande 
verksamhet för barn i lågstadiet. 

För att utveckla hemslöjdsverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

• stärka slöjd för barn och unga bland annat genom att utveckla RIK-skolan 

• se över möjligheter till en gemensam lokal som kan samutnyttjas för såväl 
den hårda som mjuka hemslöjden. 
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NULÄGE 

Lokal kulturplan 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsutskottet 

Sala kommun har en väl utbyggd biblioteksverksamhet och ett välbesökt 
stadsbibliotek i centrum. Biblioteksverksamheten bedrivs i två av kommunens 
förvaltningar och kultur- och fritidskontoret ansvarar för stadsbiblioteket som 
består av huvudbibliotek, tre filialer, bokbuss samt biblioteksverksamhet på 
Salbergaanstalten. 

skolförvaltningen har biblioteksverksamhet på alla skolenheter. skolbiblioteken 
är pedagogiska bibliotek och riktar sin verksamhet till elever och skolpersonal. 

Tärna folkhögskola bedriver biblioteksverksamhet i landstingets regi. 

UTVECKLING 

Den nya bibliotekslagen från den l januari 2014 visar bibliotekens betydelse för 
det demokratiska samhällets utveckling. Biblioteket är en viktig del av 
folkbildningen och folkbiblioteken och studieförbundens olika 
kompetensområden kan komplettera varandra. Bibliotekens uppdrag att ägna 
särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper; personer med 
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt 
nationella minoriteter. 

Kommunikation mellan invånare är en förutsättning för det demokratiska 
samhället. Språket är viktigt för vår identitet och för vem vi är. Kommunikation 
är invånares sätt att föra fram sitt budskap och en folkhälsofråga. Språket är en 
förutsättning för att göra sig förstådd och det talade ordet en viktig plattform i 
det kulturella utbudet. 

Litteratur och läsfrämjande insatser 
Läsandet minskar i befolkningen, särskilt bland unga män. Litteratur i olika 
format och med olika innehåll är viktigt för att locka till läsning. Litteraturen ska 
lyftas fram på ett för målgruppen engagerande sätt och det kan till exempel ske 
genom att olika skapande uttryckssätt används, som skrivande, deltagande i 
bokcirklar, högläsning dramatiseringar, tävlingar etc. Kulturtidskrifter och andra 
tidskrifter kan stimulera invånares läsande. Barns och ungas delaktighet och 
möjlighet till eget skapande med olika förutsättningar kan användas liksom 
we b b, sociala medier och tekniska hjälpmedel som appar. Olika ruedieformer kan 
hjälpa till att väcka intresse för litteratur, som t ex ljud böcker, läsplattor och 
datoranvändning. 

Digital delaktighet 
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Fortfarande är dock det 
digitala utanförskapet stort och många invånare har inte tillgång till den teknik 
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eller kunskap som krävs för att vara delaktig i samhället. Enligt den nya 
bibliotekslagen ska folkbiblioteken också främja kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för kunskaps inhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet. Sala stadsbibliotek kommer att erbjuda invånare kurser i 
digital delaktighet, där invånare lär sig ta del av informationssökning, e-böcker, e
post, bankärenden och sociala medier etc. 

Barn och unga 
Sala stadsbibliotek bedriver på många olika sätt läsfrämjande verksamhet och 
barn är en prioriterad grupp. Exempel på detta arbete är besök på Öppna 
förskolan, föräldramöten i skola, samarbete med barnavårdscentralen, 
deltagande i RIK-skola och projekt riktade mot förskolan. För ungas läslust kan 
datoranvändning och de olikas sätt att kommunicera sominternetrymmer också 
kunna användas för att väcka intresse för litteraturen. 

Sala kommun ska utforma en ny biblioteksplan som är kopplad till den nationella 
biblioteksplanenfrån l januari 2014. Förslag på utvecklingsmål under 2014-16: 

• Revidera nu gällande kommunala biblioteksplan. 

• 

• 

I enlighet med litteraturpropositionen, arbeta med insatser som stärker barn 
och ungdomars kunskaper att läsa, s.k. Läsfrämjande. 

Utveckla den språkliga betydelsen genom att utveckla och skapa 
arrangemang som t ex författarbesök, berättarkvällar, högläsning- och 
skrivarcirklar. 

Fortsätta med insatser inom Digital delaktighet för att minska invånares 
utanförskap i det digitala samhället. 

Initiera och delta i aktiviteter som stärker relationer mellan bibliotek och 
Civilsamhäll et, med särskilt fokus på folkbildningen och hitta nya vägar in i 
litteraturen. 

Bevaka och vid behov delta i aktiviteter som främjar utveckling av 
biblioteksverksamheten i Sala kommun. 

• Undersöka möjligheterna att stödja lokalt författarskap. 

Bild och form 

NULÄGE 

Bild- och formkonsten är stark i Sala kommun med flertalet verksamma bild- och 
formkonstnärer. Ofta har konstnärerna egen atelje för utställning och försäljning. 
Kulturkvarteret Täljstenen innefattar bland annat ett konstmuseum. Sala 
kommun har en stark tradition av arkivbilder och lokala fotografer. 
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Den offentliga miljöns betydelse med en estetisk synpunkt tilltalande miljö är 
viktig för kommuninvånarnas trivsel och välbefinnande och ökar också 
identifieringen med hembygden. Sala kommun har inlett arbetet med offentlig 
konst i Sala stadspark med skulpturer i Sala Stadspark. 1 o/o regeln är en 
upparbetad modell i många kommuner med en policy om att avsätta en procent 
av budgeten till konstnärlig gestaltning vid all nybyggnation. 

Konst och hälsa 
Konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling 
och större förståelse för omvärlden. Studier i hur bildkonst och konstskapande 
aktiviteter kan användas i förbättrad hälsa har visat goda resultat, speciellt vid 
psykisk ohälsa. Genom att ta del av forskning, ökas förutsättningarna för 
invånare att få ett bättre liv genom konstnärigt deltagande. 

Barn och unga 
Elever får prova på olika kulturella aktiviteter genom Skapande skola, bland 
annat på kulturkvarteret Täljstenen då elever har skapat rörliga bilder i form av 
animation och skapat videoverk Ideella kulturaktörer som arrangerar 
konstutställningar har barn- och ungdomsarrangemang. Konstpedagogisk 
verksamhet bedrivs av konstmuseet och målarkurser arrangeras av ideella 
föreningar och studieförbund. 

För att utveckla bild- ochformverksamheten i Sala kommunfinns en ambition att: 

• hitta samarbetsmöjligheter med Landstinget i Västmanland och 
konstkonsulenten i Västmanland för att stärka de konstpedagogiska 
resurserna 

främja samverkan mellan institutioner och studieförbunden 

Se över inriktningsbeslut/policy för tillämpning av enprocentregeln 

• se över villkoren för konstnärligt skapande 

• utveckla bild och form som en hälsofrämjande verksamhet genom bland 
annat samverkan med Konstfrämjandet i Västmanland 

• se över förutsättningarna att ingå i fårstudien om mobil konstpedagogisk 
verksamhet i länet. 

Folkbildning 
Folkbildning uppstår när invånare gemensamt söker ny kunskap eller varandras 
erfarenheter. Statens stöd till folkbildningen har fyra syften; att stödja 
verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin; att bidra till att 
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göra det möjligt för invånare att påverka sin livssituation och skapa engagemang 
att delta i samhällsutvecklingen; att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och 
höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället; att bidra till att bredda intresset 
för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Folkbildningens samlade intresseplattform i Sala kommun är med vilken 
kommunen har dialog i folkbildningsövergripande ärende, både avseende kultur 
och alla andra områden. Folkbildningen lägger stort fokus på läsfrämjandet 
studieförbunden samt Tärna folkhögskola möts regelbundet i sitt lokala samråd 
tillsammans med tjänstmän och beslutsfattare från Sala kommun. 

Organiserad folkbildning erbjuds av Tärna folkhögskola som bedrivs av 
Landstinget Västmanland. Västmanlands läns bildningsförbund, VLBF, är det 
regionala samarbetsorganet för folkbildningen i länet. 

UTVECKLING 

För att utveckla samverkan med studieförbunden och Tärna folkhögskola och 
stärka folkbildningens roll i planens genomförande finns en ambition att: 

• arrangera årliga samverkansmöten med folkbildningens organisationer och 
det lokala föreningslivet angående deras roll i genomförandet av 
kulturplanen 

se över befintlig kommunal bidragsmodell i samarbete med folkbildningens 
organisationer 

• utöka samarbetet med folkbildningens organisationer och det lokala 
föreningslivet avseende verksamheter som stärker invånares eget 
kulturutövande och kreativitet. 

Internationellt utbyte och samverkan 

NULÄGE 

Sala kommuns internationella strategi antogs 2007 och beskriver hur Sala 
kommuns organisation av internationellt arbete ska vara; det ska medföra nytta, 
antingen för den kommunala verksamheten eller för medborgare, näringsliv eller 
besökare. Nyttan för medborgare och besökare är att Sala kommun blir en 
attraktivare kommun att besöka, bo och verka i. 

Nordiska samarbeten 
Sala kommun har sedan 1949 genom föreningen Norden i Sala ett mycket aktivt 
samarbete med vänorter i Norden. Vartannat år sedan 1949 har värdskapet för 
en gemensam träff skett mellan alla länder i Norden. Föreningen har kommunala 
representanter. Sala kommun stod som värd för det senaste nordiska 
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vänortsmötet under sommaren 2011. Deltagare kom från Finland Kristinestad, 
Norge Åndalsnes (Rauma kommun) samt Danmark Rosenholm. Värdskapet 
innebär att Sala kommun bjuder in föreningen Norden vart 8:e år, då ca 150 
Norden vänner samlas hos varandra tillika en del tjänstmän och politiker. 

Ett brett mellanfolkligt kulturellt utbyte har skett under alla år mellan de 
Nordiska vänorterna. Kommunen har på olika sätt deltagit i gemensamma 
seminariebesök med olika tema under åren. Ungdomsutbyte har genom åren 
skett med olika tema. Utbyte med studieveckor för olika gymnasieprogram. 
Feriearbeten för ungdomar i olika länder. Musikgrupper och körers resor till de 
olika nordiska länderna med framträdanden. Olika föreningars utbyte t ex 
fotbollslag osv. Senast sommaren 2012 genomfördes ungdomsutbyte mellan alla 
fyra länderna i Danmark. 2012 arrangerades ett kulturutbyte med Vändra i 
Estland med anledning av att det var 20 år sedan vänortsavtalet ingicks. 

Internationella samarbeten 
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har sedan 2009 en internationell 
strategi som syftar till att främja Västmanlands regionala utveckling och som ska 
bidra till att utveckla och effektivisera kommunernas och landstingets 
verksamhetsområden. Ett av målen är ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
med andra regioner samt ökade möjligheter till internationellt samarbete. 2010 
togs en kontakt mellan Region Champagne Ardenne, Frankrike, och VKL och 
styrelsen besökte regionen i Frankrike. 2011 inbjöds RCA till Västmanland med 
inriktningen turism- och näringsliv. Sala kommun har utvecklat en 
vänortskontakt med orten Pont-Sainte-Marie i Champagne. Samverkan har 
resulterat i ett skolprojekt med Kungsängsgymnasiet som fick besök av lO 
lärlingar och personal från en fransk lärlingsorganisation inom byggnation med 
syfte att studera alternativa energikällor. 

Tidigare internationella samarbeten har också inkluderat Sala kommuns vänort 
Paa, som ligger i Tchad i centrala Afrika. För att underlätta samarbetet bildades 
Vänortsföreningen Sala-Pao. Föreningens viktigaste målsättning är att på ideell 
grund verka för en positiv social, ekonomisk och kulturell utveckling i Paa genom 
biståndssamarbete i olika former. 

Internationella ungdomsutbyten har skett via Sala kulturskola med ett flertal 
internationella ungdomsorkestrar. Ett flertal konserter med internationella 
artister har också arrangerats i samverkan med civil samhället och Sala 
kulturskola. 

UTVECKLING 

Utvecklingsprojekt 
• Utveckla samarbetet med vänorterna och ge möjlighet för våra verksamheter 

att vara aktiva i ett internationellt perspektiv. 
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• Se över möjligheter till fler ungdomsutbyten genom bland annat EU :s 
program "Ung och aktiv i Europa" samt med andra delar av världen. 

Salas kulturliv för barn och unga 
FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast alla barns rätt till kultur. l 
praktiken är den rätten avhängig hur väl vi vuxna axlar vårt ansvar att säkra 
denna rättighet. Det handlar om att ge barn och unga goda förutsättningar att 
utvecklas till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella 
uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande. 

(Ur skriften Barn och ungas rätt till kultur av Statens Kulturråd och 
Barnombudsmanen J 

NULÄGE 

Det är främst via olika kommunala verksamheter som barn och unga möter den 
organiserade kulturen och Sala kulturskola, Sala stadsbibliotek och 
Ungdomslokalen Lokal17 är viktiga plattformar. Sala kulturskola har genomgått 
en omorganisation under 2013 och har ett tiotal anställda och runt 400 inskrivna 
elever i nya lokaler. Kulturutvecklingen innefattar två bidrag i grundskolan som 
gör det möjligt för barn och unga att ta del av kulturella aktiviteter; 

Skapande skola är ett statligt bidrag som möjliggör inköp av kulturverksamhet 
för elever i årskurs f-9. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga 
uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans 
kulturuppdrag enligt läroplan samt att öka den professionella 
kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla 
uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. 

RIK- skolan (Rörelse, Idrott och Kultur i skola) är ett kommunalt bidrag och ett 
samarbete mellan skola, föreningsliv och Kultur & Fritid. Alla elever i åk 1-3 i Sala 
kommun deltar i RIK-skolan på skoltid. 

UTVECKLING 

skolförvaltningen driver kulturskolan och har under några år arbetat med att 
implementera en kulturgaranti i kommunen. Konceptet av kulturgarantin är 
upparbetad i kommunen, då den tidigare varit verksam, men finansieringen av 
detta försvann i och med att Kulturrådets bidrag till skapande skola inte längre 
kunde användas och verksamheten tvingades göra ett uppehåll. Erfarenheterna 
från den verksamhet som varit, ger indikationer på att vissa delar behöver 
bearbetas och förbättras och kopplas till målen i läroplanen och kursplanemåL 
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Den schematiska modellen för kulturgarantin är att alla elever i grundskolan i 
varje årskurs arbetar med ett estetiskt uttryck, som t ex musik, bild, litteratur, 
film, dans, drama och slöjd. 

Kulturgarantin ska gynna alla elevers lärande och välbefinnande, men särskilt 
fokus läggs på elever som har svårt att nå målen genom traditionella 
undervisningsmetoder, men också på de elever som inte finner undervisningen i 
skolan tillräckligt stimulerande. Kulturgarantin kan vara ett viktigt inslag i Salas 
modell för ett entreprenöriellt lärande och bidra till ett rikt kulturutbud i Sala, 
något som bör gynna ambitionen att få fler elever i gyronasieåldern att studera i 
Sala. Genom kulturgarantin får också kulturskolan underlag för att vidga sitt 
uppdrag från det som i princip endast handlar om musik, till att även omfatta 
andra kulturyttringar. 

Ungdomskultur 
Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv och en stor del av fritiden ägnas åt 
olika kultur- och fritidsaktiviteter. Kulturpolitiken har säkerhetsställt barn och 
ungas rätt till kultur och en viktig utgångspunkt är att kulturen har ett egenvärde. 
Kulturpolitiken ska ge förutsättningar till ungas eget skapande och stärka kultur 
av, med och för unga. Många unga utövar kultur på fritiden och kulturskola är en 
viktig plattform för ungas skapande. studieförbundens verksamhet är en 
betydelsefull arena för ungas kulturutövande med verksamhetsformerna 
kulturprogram, studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet Kulturella 
aktiviteter för unga i skola sker via Skapande skola och estetiska ämnen enligt 
läroplan. 

Den kulturutövande verksamheten kan se olika ut för tjejer och killar och det är 
viktigt att kunna belysa eventuella skillnader för att utveckla ungas tillgänglighet 
till kultur. Det är också viktigt att se aktiviteterna utifrån ett hälsoperspektiv. Det 
finns forskning på att kulturutövning stärker självförtroendet. Det kan ge nya 
vänner, en bättre hälsa samt bättre skolresultat. Vetenskapliga studier visar att 
dans kan användas som en del i läkningsprocessen för unga med anorexi. 

Ungas kulturvanor är idag nära förknippat med medievanor. Ny teknik möjliggör 
att ungdomar tar del av kulturutbudet och producerar kultur på nytt sätt. I Sala 
kommun arrangeras dataspel, Lan, lajv, rollspel och figurspel av Ungdomslokalen 
Lokal 17 i samarbete med Sala Missionskyrka. Ungdomslokalen arrangerar, 
tillsammans med unga, ett flertal ungdomsevenemang och mässor, som t ex UKIS
dagen och UKM. Trenden är att fler blir involverade. Andra orter har arrangerat 
E-sport, graffitti, panikbroderi som visat sig vara mycket lyckat. 
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Alla invånare har rätt till kultur. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ökar sociala 
kontakter och ger positiva hälsoeffekter. Forskning vid Göteborgs universitet 
visar att sinnesstimulering och kulturaktiviteter kan fördröja ett normalt 
åldrande och minska risken för sjukdomsutveckling, Då den äldre delen av 
befolkningen blir proportionellt större, finns även ett stort samhällsekonomiskt 
intresse av att i största möjliga grad bevara hälsa och funktionsnivå hos de äldre. 

I Sala kommun har personer inom äldrevården fått ta del av kulturella aktiviteter 
genom stimulanssmedel samt att en fritidskonsulent arbetar med verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning. De kulturella verksamheterna har bland 
annat innefattat filmvisning, konstrunda, "minneslådan", musikterapi och 
musikframträdanden. Aktiviteterna har skett i samarbete med bland andra 
Konstfrämjandet i Västmanland, Sala kulturskola, Agnelimuseet och 
Västmanlands Länsmuseum. 

UTVECKLING 

Många äldre och personer med funktionshinder har av olika skäl svårt att ta del 
av kulturlivet och att själva få skapa. Att stödja invånare i att kunna leva ett aktivt 
och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. 
Forskning visar hur konst kan användas i förbättrad hälsa. Sedan 2011 driver 
Konstfrämjandet i Västmanland projektet konst för äldre inom äldreomsorgen. I 
projektet ingår ett konstpaket som vandrar runt inom äldreomsorgen och riktas 
till äldre likväl som till personaL De kommuner som haft del av konstpaket är 
Köping, Sala och Västerås. Detta projekt har utmynnat i forskning inom området 
konstens funktion i samhälletjinom äldreomsorgen med en förstudie. 
Forskningen sker i samverkan med bland andra Konstfrämjandet Region Skåne 
och Västerås kommun. I forskningen ingår att varje kommun tillhandahar med en 
konstnär som arbetar i "workshops" på äldreboenden och tillsammans med 
samtalläggs grunden till forskningen. Personalen är en viktig del i helheten. 

För att utveckla kulturella verksamheter i vården behöver en lägesbeskrivning 
tas fram samt en utvecklingsplan samt en kartläggning över olika personers 
behov. Arbetet bör ske i dialog och samverkan med berörda parter. Genom ökat 
samarbete mellan förvaltningarna kan Sala kommun ta vara på de resurser som 
finns och samverkan mellan länsgränserna är betydelsefulL 

För att utveckla kulturell verksamhet för äldre i Sala kommunfinns en ambition 
att: 

• främja äldre invånares delaktighet i kulturlivet 

• stödja Konstfrämjandet i Västmanlands forskning genom att se över 
möjligheten att tillsätta en konstnär att ingå i forskningen 
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• utveckla kultur i vården i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen 

ge förutsättningar för att ta del av Landstinget Västmanlands projekt 
"Livskraft" i samverkan med PRO Västmanland 

• främja kulturell samverkan mellan kommunerna och 
pensionsorganisationerna. 
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Ekofestival2014 i Sala; projektplan 

INLEDNING 

Dnr 2011/132 

Presentation av planering och genomförande av en Ekofestival under 2014 i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/268/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 

Petra jablonski föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2014 redovisa förslag på hur Eko
festivalen 2014 kan samordnas med salafestivalen 2014, samt även redovisa finan
sieringen för det två festivalerna. 
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Petra )ablonski 

Kultur- och fritidskontoret 

petra.jablonski@sala.se 
Tel 0224-747711 

Förslag på projektplan för samordning av Ekofestival och 
salafestival 

salafestival med ekotema 

BAKGRUND 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 att bifalla en motion om ekofestival i 
stadsparken samt att uppdra till kommunstyrelsen att planera för genomförande av 
en ekofestivaL 2013-05-13 fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att planera 
och redogöra för genomförandet av en Ekofestival under 2014 och vid sammanträde 
i ledningsutskottet 2013-11-26 fick kultur- och fritidskontoret uppdraget att 
redovisa för Kommunstyrelsen den 9 januari 2014 hur Ekofestivalen kan samordnas 
med Salafestivalen, samt även redovisa finansieringen för de två festivalerna. 

SYFTE 
Syftet är att 

• Utveckla en festivalmodell som passar Sala kommun, både lokalt, regionalt, 
över länsgränsen samt för besökaren 

• Utveckla en evenemangsstrategi som kan komplettera och berika befintligt 
utbud och skapa större möjlighet till ett framgångsrecept 

• Genom årliga teman nå en bredare målgrupp med nya brukare 

MÅL MED PROJEKTET 
-Att skapa och etablera ett långsiktigt framgångsrikt årligt arrangemang med olika 
teman 
-Att genom ekotema 2014 sprida kommunens budskap som ekokommun samt få 
goodwill 
-Att fler lokala aktörer medverkar i festivalen 

ORGANISATION 
salafestival ekonomisk förening arrangerar salafestivalen under januari tom augusti 
2014. salafestivalen har ett årligt tema, år 2014 är temat eko och år 2015 kan temat 
vara t ex ungdom. 

MÅLGRUPP 
salafestivalen vänder sig till alla i Sala kommun och i regionen samt över 
länsgränsen. Genom Skapande skola kan elever i grundskolan få ta del av 
workshops. 



EV INTRESSENTER/SAMARBETSPARTNERS 
Naturskyddsföreningar (riks samt lokal) 
Lantbrukare i närområdet 
studiefrämjandet 
Tärna folkhögskola 
Sala kommuns skolor 
Film i Västmanland 
Uppsala universitet 
Svartådalen 
Satsa på Sala 
Bondens marknad 
Strömsbacka Återvinning 
Röda korset 
Idrottsföreningar 
Solelanläggningen/SHE 
Gröna Hagars kött 
Ideell förening Medveten konsumtion 
Företagarna 
Sala silvergruva 
Sätra Brunn 
Gröna bilister 
Lokala kulturaktörer 
Sponsorer 
Hotellfcamping 
Tivoli 
Motorcirkus 
Krögare 
Knallar 

TIDSPLAN 2014 

januari-mars 

Mars-maj 

Maj-juli 
25-27 juli 
Augusti 

KOSTNADER 
Projektarvode 
Föreläsningar 
Lokalhyra, toaletter, tält 
Marknadsföring 
Scen, ljus, ljud, film 
Kost 
Logi 
Vakter 

Planering och bokning av artister, föreläsare etc. 
Kontakt med skolförvaltningen om workshops för elever 
i grundskolan. Kontakt med sponsorer. Kontakt med 
krögare. 
Utlysning av tävlingar. Kontakt med knallar och 
festivalintressenter. 
Marknadsföring och media kontakter 
Genomförande av Salafestival med ekotema 
Utvärdering och redovisning 

135.000 
20.000 
20.000 
50.000 
100.000 
10.000 
10.000 
20.000 



Artister 100.000 
Volontärer 5.000 
El och ljudmätningar 20.000 

TOTALT 490.000 

INTÄKTER 
Sponsring 75.000 
Netto förra året 10.000 
Krögare 20.000 
Knallar 20.000 
Hyra mark övr 15.000 
Tivoli 20.000 

TOTALT 160.000 
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2013-12-16 

Petra jablonski 
Kultur- och fritidskontoret 

petra. ja b lonski@ sala. se 
Tel 0224-747711 

Förslag på projektplan för samordning av Ekofestival och 
salafestival 

Extern projektledare i samarbete med salafestival 
ekonomisk förening 

BAKGRUND 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 att bifalla en motion om ekofestival i 
stadsparken samt att uppdra till kommunstyrelsen att planera för genomförande av 
en ekofestivaL 2013-05-13 fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att planera 
och redogöra för genomförandet av en Ekofestival under 2014 och vid sammanträde 
i ledningsutskottet 2013-11-26 fick kultur- och fritidskontoret uppdraget att 
redovisa för Kommunstyrelsen den 9 januari 2014 hur Ekofestivalen kan samordnas 
med Salafestivalen, samt även redovisa finansieringen för de två festivalerna. 

INLEDNING 

Sala kommun strävar efter ett långsiktigt hållbart samhälle som kan ge människor 
gott liv. En musikfestival är en naturlig mötesplats för människor att träffas och 
socialisera och utbyta varandras erfarenheter. Genom samverkan kan vi skapa 
förutsättningar för att göra hållbara val i vardagen i musikens tecken. 

SYFTE 

Syftet med samordning är att 
• Utveckla en festivalmodell som passar Sala kommun, både lokalt, regionalt, 

över länsgränsen samt för besökaren. 
• Utveckla en evenemangsstrategi som kan komplettera och berika befintligt 

utbud och skapa större möjlighet till ett framgångsrecept 
• Samverka med resurser som t ex lokaler, arbetskraft, marknadsföring och 

volontärer 
• Nå en bredare målgrupp 
• Hitta nya mötesplatser och scener med närhet till natur och kultur 

MÅL 
-Att skapa och etablera ett långsiktigt framgångsrikt årligt arrangemang 
-Att sprida kommunens budskap som ekokommun 
-Att fler lokala aktörer medverkar i festivalen 
-Att kommunen och dess samarbetspartners fårgoodwill 



ORGANISATION 
Projektet drivs av en tillsatt projektledare i nära samarbete med Salafestival 
ekonomisk förening under 8 månader; 25% tjänst under jan-mars 2014 och 50% 
tjänst under april- augusti 2014. 

MÅLGRUPP 
Salafestivalen/Ekofestivalen vänder sig till alla i Sala kommun och i regionen samt 
över länsgränsen. Genom Skapande skola kan elever i grundskolan få ta del av 
workshops. 

EV INTRESSENTER/SAMARBETSPARTNERS 
Naturskyddsföreningar (riks samt lokal) 
Lantbrukare i närområdet 
studiefrämjandet 
Tärna folkhögskola 
Sala kommuns skolor 
Film i Västmanland 
Uppsala universitet 
Svartådalen 
Satsa på Sala 
Bondens marknad 
Strömbacka Återvinning 
Röda korset 
Idrottsföreningar 
Solelanläggningen/SHE 
Gröna Hagars kött 
Ideell förening Medveten konsumtion 
Företagarna 
Sala silvergruva 
Sätra Brunn 
Gröna bilister 
Lokala kulturaktörer 
Sponsorer 
Hotell/ camping 
Tivoli 
Motorcirkus 
Krögare 
Knallar 

UTMANINGAR/SV ÅR! G HETER 
Salafestival ekonomisk förening ställer sig frågande till sarnarbetet och ser ett flertal 
svårigheter med projektet, t ex att samtliga i föreningen måste ställa sig bakom 
samorganisationen, samarbetet mellan projektledare och Salafestivalen måste 
kunna fungera samt att fördelning av arbete, kostnader och inkomster blir svårt att 
tydliggöra. Kostnaden är störst i Salafestivalen, då artister och scen innebär stora 
ekonomiska poster, samtidigt som de intäkter som kommer in mestandels är via 
salafestival en. Detta förslag kan få salafestival ekonomisk förening att dra tillbaka 
sin begäran om att arrangera festival och som i förlängningen innebär att Sala blir 
utan musikfestival. 



TJDSPLAN 2014 
Januari-mars 

Mars-maj 

Maj-juli 
25-27 juli 
Augusti 

Samorganisering, planering och bokning av artister, 
föreläsare etc. Kontakt med skolförvaltingen om 
workshops för elever i grundskolan. Kontakt med 
sponsorer. Kontakt med krögare. 
Utlysning av tävlingar, Kontakt med Knallar och 
festivalintressenter. 
Marknadsföring och media kontakter 
Genomförande av Salafestivalj Ekofestival 
Utvärdering och redovisning 

KOSTNADER SALAFESTIVAL (SF)/EKOFESTIVAL (EF) 
Extern projektledare EF 
Projektarvode SF 
Föreläsningar EF 
Lokalhyra, toaletter, tält EF+SF 
Marknadsföring EF+SF 
Artister SF 
Scen, ljus, ljud EF+SF 
Vakter SF 
El, ljudmätningar SF 
Transporter EF+SF 
Resor EF+SF 
Kost SF+EF 
Logi SF+EF 
Mobiltelefon EF 
Tävlingspriser SF + EF 
Volontärer SF+EF 
Administrativa kostnader SF+EF 

TOTALT 

INTÄKTER 

Sponsring SF 
Netto föregående år SF 
Krögare hyra SF 
Knallar hyra SF+EF 
Tivoli SF 
Hyra mark övr 

TOTALT 

110.000 
60.000 
25.000 
20.000 
50.000 
100.000 
90.000 
20.000 
20.000 
3.000 
10.000 
10.000 
10.000 
5.000 
2.000 
10.000 
5.000 

550.000 

75.000 
10.000 
10.000 
20.000 
20.000 
15.000 

150.000 



§ 321 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/54 

Avtal om anläggningsarrende för 3G Infrastructure Services AB på 
fastigheten Kristina 4:15, Bråsta backe 

INLEDNING 
3G Infrastructure Services AB önskar arrendera ett område om cirka 15 kvm på fas
tigheten Kristina 4:15 i Bråsta backe för ett torn på 42 meter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/282/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/282/2, avtal 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäkt!ge beslutar 
f!1t i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/282/2, med 3G Infra
strucrure Services AB, teckna avtai om anläggningsarrende på fastigheten Kristina 
4 :15, Bråsta backe, för en tid av 10 år, samt 
att avtalshandlingarna tecknas av samhällsbyggnadschef. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

~i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/282/2, med 3G Infra· 
structure Services AB, teckna avtal om anläggningsarrende på fastigheten Kristina 
4:15, Bråsta backe, för en tid av 10 år, samt 

att avtalshandlingarna tecknas av samhälls byggnadschef. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (24) 



~ SALA Bilaga KS 2013/282/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 
Anders Dahlberg, direkt: 0224-74 7322 

2013-12-02 

Avtal om anläggningsatTende för 3G Infrastructure Services AB 

3G Infrastructure Services AB önskar arrendera ett område om ca 15 kvm på 
fastigheten Kristina 4:15 i Bråsta Backe för ett torn på 42m. se bilaga l och 2. 

1\ vtalsperioden är på l O år. 

Mastens påverkan på stadsbilden framgår av bilaga 3, dock innebär den nya 
placeringen ytterligare !Yå meter högre. 

Arrendeavgiften utgör trettontusen (13000) kronor per år och anpassas till för
ändringen av oktober månads KPI (konsumentprisindex) med början oktober 
månad 2012. 

Långa arrendekontrakt får anses vara en förutsättning med tanke på verksam
hetens arl och storlek på inwstering. 

Bygglovet blev överklagat till Länsstyrelsen. Överklagan avslogs så områdets 
lämplighet anses därför vara utredd. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige bes l u tar: 

Att med 3G Infrastructure Services AB, org. nr. 556607-7730 teckna avtal om 
anläggningsarrende för en tid av l O år. 

Att avtalshandlingar teck11as a v sarnhälls b y gguadschef. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -12- O 5 
DLarienr /• . -~ IAktb!laga 
:L.-013 rr551 1 

l 
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SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -12- O 5 

Avtal nr: SLC 88750A 

ANLÄGGNINGsARRENDE-TORN OCH 
TEKNIKSKAP 

Följande avtal har ingåtts mellan Jordägaren och Arrendatorn . 

Jordägaren 

Namn: Saia kommun 

Organisationsnummer: 212000-2098 

Adress: Box 304, ·733 25 Sala 

Kontaktperson: Anders Dahlberg 

Tel: 0224-74 73 22 

Arrendator 

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB 

Organisationsnummer 556607-7730 

Box 7018 

121 07 STOCKHOLM-GLOBEN 

Te!: 08-41 O 17 300 

För kontakt med 3GIS under avtalstiden: 
telefonnummer 020-344 722 eller "020-3GIS AB"; 
adress 3GIS - Förvaltning, Box 7018, 121 07 stockholm-Globen, 
e-mail forvaltning@3gis.net 
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1. Nyttjanderättens omfattning och belägenhet 

Jordägaren upplåter till Arrendatorn på fastigheten med beteckningen: Sala 
2 

Kristina 4 :15 Adress: norr om Mariebergsgatan ett markområde på cirka 15 m 

för uppförande av anläggning med utrustning. Se bifogad karta, bilaga 1. 

Arrendatorn har rätt att på sin bekostnad draga fram erforderliga tele- och 
kraftledningar. Detta skall ske på ett sätt att Jordägaren icke onödigtvis störs 
därav. 

2. Avtalstid 

Avtalstiden löper fr o m 2013-06-01 t o m 2023-05-31. 

3. Uppsägning/förlängning/i kraftträdande 
Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen. minst 12 månader före 
avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet varje gång förlängt med 5 år i sänder. 
Arrendatorn äger rätt att säga upp detta avtal i förtid om (i) telefoni- eller 
radiolänkssignalering inte skulle fungera tillfredställande från det arrenderade 
markområdet, (ii) något av Arrendatorns ägares UMTS-tillstånd skulle 
överklagas eller återkailas ei ler Arrendatorn inte erhålier tillfredsställande 
frekvenstilldelning eller om sådan tilldelning skulle försenas, överklagas e!ler 
återkallas, eller (iii) Arrendatorn av annat skäl inte vill behålla anläggning och 
torn på det arrenderade markområdet. Sådan förtida uppsägning skall ske 
skriftligen med tre månaders uppsägningstid . 

Detta avtal träder, såvitt inte annat stipuleras i detta avtal eller avtalas separat, i 
kraft i och med båda parters undertecknande. 

Erfordras bygglov eller andra tillstånd för basradiostationens uppförande träder 
avtalet i kraft så snart dessa erhållits. Avtalet är dock bindande för båda parter 
under erforderlig bearbetningstid för myndighetsloven. Skulle Arrendatorn av 
någon anledning inte få bygglov eller tillstånd skall Arrendatorn skriftligen 
underrätta Jordägaren. 

4. Arrendeavgift 
Arrendeavgift utgör 13 000 kronor per år och skall erläggas förskottsvis efter 
anmodan per år. 
Jordägaren sänder faktura med 30 dagars betalningsvillkor 

Arshyran (bashyran) är anpassad till indextalet för oktober månad 2012 
(314,59) som bastal enligt konsumentprisindex med år 1980 som basår. Skulie 
indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, 
skall 1 00% av årshyran justeras i förhållande till indextalet. 

Arrende skall utgå från och med första byggstart för basradiostationen efter det 
att avtalet trätt i kraft. 
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5. Elkostnader 

Arrendatorn svarar för samtliga elkostnader som är hänförliga till anläggningen. 
Arrendatorn tecknar eget elabonnemang. 

6. Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt skall ej utgå på arrendeavgift. 

7. Platsens återställande 
Arrendatorn är skyldig att återställa arrenderat område efter utrustningens nedtagande. 

8. Aterlämnande 
Arrendatorn äger ej i något fall rätt till ersättning för nedlagda kostnader efter 
nyttjanderättens upphörande. 

Någon skyldighet för Jordägaren att inlösa uppsatta anläggningar föreligger ej. 

9. Försäkringar 
Arrendatorn förbinder sig att skaffa erforderliga försäkringar för att hålla Jordägaren 
skadelös för skador, som kan uppkomma genom Arrendatorns anordningar och 
åtgärder enligt detta avtal. 

1 O. Särskilda bestämmelser 

Arrendatorn äger oinskränkt tillträde till platsen för installation, tillsyn, underhåll, 
service, reparation respektive nedtagning av utrustning. Om Jordägaren ser det 
erforderligt att ha låst grind på markväg, som löper fram till anläggningen. skall 
Arrendatorn erhålla nyckel till denna grind för att kunna utföra ovanstående 
arbete. 

Arrendatorn förbinder sig att uppföra anläggningen så att tele-, rad io- och TV
utrustning inom fastigheten inte störs. Jordägaren förbinder sig att inte utan 
Arrendatorns skriftliga godkännande anlägga eller till annan operatör upplåta 
nyttjanderätt som kan komma att störa Arrendatorns anläggning. 

Arrendatorn svarar för de tillstånd och åtgärder som av försäkringsbolag eller 
byggnadsnämnd, miljö- eller hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan 
myndighet kan komma att kräva för markområdets användning. 

Arrendatorn har rätt att hålia området runt torn och bod fria från träd och 
buskar. 

11. Andrahandsupplåtelse 
Arrendatorn har rätt att upplåta plats i sin anläggning till andra företag . 
Hyresgäster i Arrendatorns torn ska!l upprätta eget arrendeavtal med 
Jordägaren om hyresgäst ställer upp egen teknikbod på fastigheten . 
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12. Avtalsöverlåtelse 
Arrendatorn har rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom samma 
koncern eller till båda eller en av sina ägare eller till bolag inom samma 
koncern som någon sådan ägare. Arrendatorn har även rätt att överlåta detta 
avtal till annat bolag om Jordägaren lämnar sitt samtycke, vilket inte skall 
vägras utan rimlig anledning. 

13. Force majeure 
Vardera parten skall befrias från skyldighet att fullgöra prestation enligt detta 
avtal om dess åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan 
fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, 
blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som 
någondera part inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

14. Tvist 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras 
genom skiljedom enligt svensk lag därom. 

15. Inskrivning 

Jordägaren medger Arrendatorn rätt att inskriva detta arrendeavtal i fastighet. 

16. Förhållandet till ny fastighetsägare 

Vid överlåtelse av fastigheten skall Jordägaren göra förbehåll om Arrendatorns 
nyttjanderätt enligt detta avtal och tillse att den nye ägaren genom påskrift av 
detta avtal godtar att anläggningen med tillhörande anläggning är Arrendatorns 
egendom och ikläder sig tidigare Jordägarens skyldigheter enligt detta avtal. 

17. Avtalsexemplar 

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

Sala 2013-

Jordägare 
Sala kommun 

stockhalm 2013-

Arrendator 
3G lnfrastructure Services AB 
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§ 322 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Framtagning av ny trafiklösning vid Fridhem 

INLEDNING 

Dnr 2013/55 

Gruvtornet Förvaltning AB har inkommit med en skrivelse med förslag om en bättre 
fungerande trafiklösning i vid in-och utfart vid Fridhem, en bättre lösning för äldre 
och funktionshindrade att ta sig ut till Fridhemsområdet samt att hjälpa näringslivet 
i Sala med en bra skyltning för främjandet av handeln både på Fridhem och i cent
rum. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/286/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/286/2, skrivelse från Gruvtornet Förvaltning AB 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
;ill uppdra till tekniska kontoret och samhåiisbyggnadskontoret att i samråd med 
Trafikverket till kommunstyrelsen lämna förslag på lämplig trafiklösning vid in-och 
utfart vid Fridhem, samt att redovisa kostnaderna för detta. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret att i samråd med 
Trafikverket till kommunstyrelsen lämna förslag på lämplig trafiklösning vid in-och 
utfart vid Fridheml samt att redovisa kostnaderna för detta. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

~/~> 
\,_lJ l 
/'v 
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PUll SALA Bilaga KS 2013/286/1 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-12-11 

VlTRANDE 
ANDERS DAHLBERG 

DIREKT: 0224-747322 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET SAIJ\ KOM1 UN -

Kommunstyrelsens fl!rval!nlng 

1 l 

Gruvtornet Förvaltning AB har inkommit med en skrivelse avseende med förslag att 
Sala kommun ska arbeta för: 

• En bättre fungerande trafiklösning i trafikkorsningen vid in- och utfarten till 
Fridhem, förslagsvis en trafikrondelL 

• En bättre lösning för de äldre och funktionshindrade att komma ut till 
Fridhemsområdet, förslagsvis att Silverlinjens rutt läggs om så att den även 
omfattar Fridhem. 

• Hjälpa näringslivet och handeln i Sala med bra och rejäl skyltning så att 
handeln kan blomstra både på Fridhem och i centrum. 

Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret håller med om Gruvtornets 
bedömning att en översyn och åtgärder av traf\ksituationen vid Fridhem krävs. 
Utredning kring val av lösning har lyfts fram i detaljplaneprocessen för Frid hem, 
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under andra halvan av 2014. 
Frågan är dock inte enkel då trafiklösning, och dess finansiering, utreds och beslutas 
i nära samarbete med Trafikverket då dessa är väghållare på RV. 56. 

Den lokala linjetrafiken utreds av Västmanlands Lokaltrafik i tätortsutredningen. Att 
även förlägga linjetrafiken till Fridhemsområdet är förslag som har inkommit tidigt i 
utredningen och bör beaktas, 

Det finns idag brister i gemensam och tydlig skyltning, bLa, till Fridhemsområdet 
Företagarcentrum arbetar med frågan för att utreda skyltningen i Sala. Förslag 
kommer att presenteras före årsskiftet 





Bilaga KS 2013/286/2 

Sid 1 (2) 

RUVTORNET 

Till: 

Kommunstyrelsen, Sala kommun 
Stora Torget 6 
733 31, Sala 

Avseende trafiklösning vid Fridhem 

Kommunstyrelsen, 

Gruvtornet-koncernen har under åren 2012-2013 genomfört en utveckling av delar 

av Fridhemsområdet i Sala. 

När familjen Östs funderade på att aweckla sin möbelbutik så tog Gruvtornet vid 

och möjliggjorde en utveckling istället genom att bygga om hela fastigheten och fylla 

den med verksamhet. När f.d. Färnqvists inredningssnickeri gick i konkurs och ett 

femtontal anställda fick gå hem utan arbete så kunde Gruvtornet genomföra en 

fastighetsutveckling som slutligen ledde till att två nya företag kom till Sala, 

Dollarstore och Cheapy. Detta har ledde i sin tur till att 15-20 arbetstillfällen 

återkommit till Sala. 

Vårt samarbete med Sala kommuns politiker och tjänstemän avseende 

bygglovsprocess och tekniska frågor kring denna fastighetsomvandling har 

fungerat väldigt bra och alla har varit mycket tillmötesgående och 

serviceminded. 

Utvecklingen av Fridhem är bra för Sala och det får också gehör hos befolkningen i 

Sala och Heby kommuner. Den stärker befintliga handeln och vi hoppas på att detta 

ska avspeglas i 2013 eller 2014 års handelsindex. Dock så behövs en bättre 

skyltning så att både Fridhemsområdet får en rejäl skylt som innehållsdeklarerar för 

biltrafiken mot Uppsalavägen vad som finns på Fridhem men även som talar om för 

de som kommit från Vittinge, Morgongåva, Norberg och Avesta vad som finns i 



Sid 2 (2) 

RUVTORNET 

centrum och där fortsätta handla, gå på cafe, restaurang eller njuta av vår vackra 

stad (och vem vet, någon av dessa besökare kanske väljer att bosätta sig här?). 

Det som vi märkt av på sistone är att fler företag börjar bli intresserade av Sala och 

framför allt Fridhem eftersom det numera rör sig mer kunder på området, vilket är 

mycket positivt. Det som gör mig orolig är dock att vi inte har en bra trafiklösning vid 

in- och utfarten till området. Vänstersvängen när man kommer med bil från Sala 

centrum är inte bra ur säkerhetssynvinkel och samtidigt så kan trafiken från Heby 

ibland komma med oroväckande hög hastighet in i trafikkorsningen. 

Många äldre har hört av sig till oss på Gruvtornet för att förmå oss att skriva till 

politikerna angående deras bekymmer. Det är nämligen inte lätt om man är till åren 

kommen och ska behöva gå med rollater till Fridhemsområdet och inga vettiga 

allmänna transporter finns att tillgå. 

Från Gruvtornet vill vi därför föreslå Sala kommun att arbeta för: 

• en bättre fungerande trafiklösning i trafikkorsningen vid in- och utfarten till 

Fridhem, förslagvis en trafikrondelL 

• en bättre lösning för de äldre och funktionshindrade att komma ut till 

Fridhemsområdet, förslagsvis att Silverlinjens rutt läggs om så att den även 

omfattar Fridhem. 

• hjälpa näringslivet och handeln i Sala med bra och rejäl skyltning så att 

handeln kan blomstra både på Fridhem och i centrum. 

Med önskan om ett gott tillmötesgående och en snabb ärendehantering, 

Sala den 13 november 2013 

Marcus Ande r.~. ___ _ 
Gruvtornet Förvaltning AB 



§ 323 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/56 

Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag 

INLEDNING 
Vänortsföreningen Sala-Pao ansöker om ett bidrag på 25.000 kronor för resa till 
vänortsföreningen i Tchad under februari månad 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/283/1, skrivelse från ordföranden i Vänortsföreningen Sala-Pao 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Vänortsföreningen Sala-Pao ett bidrag på 25.000 kronor för resa till Pao, 
Tchad, att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
!..edningsutskcttet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Vänortsföreningen Sa!a-Pao ett bidrag på 25.000 kroner för resa till Pao, 
Tchad, att täckas ur eget kapitaL 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

8 (24) 



Bilaga KS 2013/283/1 

Till Kommunstyrelsens Ledningsutskott 

Vänortsföreningen Sala - Pao ansöker om ett resebidrag 

Vårt arbete med vår vänortsförening i Tchad fortsätter. Våra kommunikations

förutsättningar har försämrats, vilket gör att mycket tid och information går förlorad, 

missförstånd uppstår. Fem år har gått sedan senaste besöket. Vi behöver följa upp vad 

som hänt sedan dess eftersom vi nu har kommit till den punkt där det äntligen är möjligt att 

fullfölja vårt löfte om utbildning och installation av solceller i kantonen Pao. 

Vi behöver göra en rekognoseringsresa för att följa upp ovanstående projekt. 

Vi behöver möta kvinnogruppen som hade iden om att skapa en lagerlokal för att kunna 

köpa säd för att spara till svältperioder. Det genomfördes en insamling för dem i 

fullmäktige när de var här på besök sist. 

Vi kommer också att fortsätta diskutera med föreningen i Pao om hur en förening kan 

utvecklas i demokratisk anda, där information och delaktighet har stor betydelse. 

Hälsofrågor behöver följas upp för att vi ska få en aktuell bild av deras situation, så vi kan 

fortsätta det arbetet. Rotary vill satsa på förbättringar, så de behöver aktuell information. 

För att kunna genomföra resan i mitten av februari 2014, behöver vi ett resebidrag för en 
person. 

Vi bifogar en uppdragsbeskrivning till den resande och protokoll från styrelsemötet 
24 nov- 2013 

Därför ansöker vi nu om ett resebidrag på 25 000 kr 

Resekostnad 

Flyg 9000 kr Assistent 4000 kr 

Tåg 400 kr Stormöte 2000 kr 
Bil Pao 7400 kr Visum 500 kr 
Boende 1700 kr 

Ordförande Kassör 



Uppdragsbeskrivning, resa till Pao 2014 

Inför resan 

Biljett 

Visum 

Vaccination 

Ordna bilresa Ndjamena- Mondou 

Kontakt guesthouse för att ordna resmöjlighet 

Kommunikation med Pao inför resan, deras stadgar och våra. 

Invitationsbrev från P a o, de vill veta vad som ska stå! 

Ändamål med resan 

1. Rekognosera hur läget är rent allmänt. Vad har hänt sen vägen kom? Har det kommit igång 

nya verksamheter i området? Hur fungerar sjukvården? Hur sköts skolorna? Hur är det med 

livsmedelstillgången? Har bomullsodlingen ökat eller minskat? Vad har hänt med de projekt 

som drogs igång i Pao? Servicecentret i Pao, fungerar det? Kooperationen, handlar den med 

jordbruksprodukter? Kreditkooperativet, är det verksamt? 

2. Undersöka hur vänortsföreningen fungerar. Har de styrelsemöten? Vad tycker folk i byarna 

om vänortsföreningen? Finns det någon fungerande bokföring? Vid behov ordna ett 

stormöte med de olika byrepresentanterna. 

3. Grundligt utreda hur vi ska kunna få till en stabil kommunikation med vår vänort. På plats 

undersöka hur e-post och SMS fungerar. Behövs det någon teknisk utrustning? 

4. Demokratiutveckling. Hur styrs byarnas verksamhet? Vilket inflytande har byborna? 

5. Kvinnoprojekt. Finns det någon organiserad kvinnogrupp? Hur har det gått med 

lagerlokalen? Vad hände med de pengar som fullmäktige samlade in på sitt möte? Vilka 

prioriteringar finns för framtiden? Vad skulle vi kunna hjälpa till med? 

6. Hälsoprojekt. Lägga fram ett förslag på ett projekt som Rotary kan stödja. Om de vill ändra på 

det förslaget ta en rejäl diskussion om hur ett projekt ska kunna genomföras och undersöka 

de förutsättningar som finns på platsen. 

7. Solenergiprojekt Stämma av vilka som kan vara aktuella för utbildning. På plats ringa upp 

Nestor för att han ska kunna intervjua dessa personer och se om de har baskunskaper om 

eljobb. Ev. också titta på vilka leverantörer av solpaneler som finns i Moundou eller 

N'Djamena och om dessa kan ställa upp med en utbildning. 

8. Kontakt med banken i Mondou för att se hur den funkar nu .... 



Vänortsföreningen Sala-Pao 
styrelsemöte 24 november 2013 

Närvarande: Gunnel Söderström, Janne Linder, Håkan Aspenbom, 
Jeanne Kankindi 
Frånvarande: Agneta Sonnebo- Ögren, Jamie Bailey, Patrick Barutwa
nayo och Aloys Buhuru 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Gunnel Söderström förklarar mötet öppnat 

§2 Val av sekreterare 
Håkan valdes till sekreterare för mötet. 

§3 Val av protokollsjusterare 
Janne och Jeanne väljs till protokollsjusterare 

§4 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

§5 Föregående mötes protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte fanns inte att tillgå på 
grund av datorproblem. Gunnel redogjorde för innehållet och 
att hon godkänt det. Protokollskopia sänds ut med detta proto
koll. 

§6 styrelseledamöter 
Gunnel och Jeanne redogör för vilka som anmält förhinder. 

§7 Rapporter 
Jeanne berättar att hon skall ha ett möte med Birgitta Beiron 
på tisdag för att komma vidare med hälsoprojektarbetet 
Gunnel berättar att Forum Syd startar ett nytt lotteri vid årsskif
tet. 

§8 Uppdragsredovisning 
Gunnel redogör för den senaste versionen av uppdragsbe
skrivningen och läser upp den. Den biläggs detta protokoll. 
Janne får i uppdrag att gå igenom punkt 1. Gunnel punkterna 
2-5 och 8. Jeanne tillsammans med Birgitta B punkt 6 och 
Janne och Nestor punkt 7. 



§9 Vem åker? 
Nestor har dragit tillbaka sin önskan att åka. Jeanne är i 
Burundi under januari och kan inte ta ledigt den aktuella tiden. 
Janne och Håkan avböjer och har förhinder. 
Beslut: att välja Gunnel som åker i mitten av februari till Pao. 

§10 Arbetsfördelning och översättningar 
Janne, Gunnel och Jeanne formulerar frågorna som vi vill ha 
svar på. Skall kunna besvaras på plats i Pao och vara inled
ning till en dialog. Se även under §8. 

§11 Inköp av miniprojektor tilllpad/lphone 
Beslutades att frågan undersöks och att den tas upp på nästa 
möte. Pris och kapacitet. 

§ 12 Övriga frågor 
Brev till kommunen - ansökan om bidrag: Gunnelläser sitt 
förslag som diskuteras. Beslut: att ta fram ett slutligt förslag till 
KSLU att lämna in på tisdag tillsammans med detta styrelse
protokoll. 
Inga övriga frågor har inkommit. 

§13 Kommande möten beslutades: Nytt möte 15 december k118 

§14 Ordföranden Gunnel Söderström förklarade sammanträdet 
avslutat. 

~:t~ Håkp:bo' 
sekreterare 

// 1 / / 
·zu ttttfe ~ 
Janne Linder 
justerare 

Bilagor: Uppdragsredovisning 

(J~~-\\JJVV\ tL ~ c~)'i ,~vt ~-
; \:V\ Q (~ 
1 Gunnel Söderström 

ordförande 

J"Qn l"\ "fl e- Ko. rJ:::; "ol\. 
Jeanne Kankindi 
justerare 

Förslag på brev till kommunen angående bidrag 
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~KOMMUN 

§ 324 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Uppdrag om införande av "Juljobb" 2013; information 

INLEDNING 

Dnr 2012/57 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att bifalla en motion om införande av 
"jul jobb"- feriearbete under jullovet. Kommunstyrelsens förvaltning fick samtidigt 
uppdraget att, i samråd med vård- och omsorgsnämndenfvård- och omsorgsförvalt
ningen, skyndsamt ge förslag samt redovisa kostnader för införande av "juljobb" 
under jullovet 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/284/1, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 

Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att "juljobb"- feriearbete under jullovet- ska fortsätta att gälla under jullovet 2014, 
samt 
att feriearbete ska erbjudas även under sport-, påsk- och sommarlov 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ''juijobb"- feriearbete under jullovet- ska fortsätta att gälla under jullovet 2014, 
samt 

att feriearbete ska erbjudas även under sport-, påsk- och sommarlov 2014. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

(l 

9(24) 



St\lt\ Bilaga KS 2013/284/1 
KOMMUN 

l (l) 
2013-11-29 

HÅKAN REUTERWALL 
DIREKT: 0224-74 98 02 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Juljobb 2013/2014 

Diarlen r 
?0\2 

l 

juljobb kommer att erbjudas elever som är mantalsskrivna i Sala och går i årskurs 1 
på gymnasieskola eller är födda samma år som dessa elever men valt att inte gå i 
gymnasieskola. 

Perioden pågår mellan den 23/12 2013 tom 3/1 2014. 

Arbetstiden är 6 timmar per dag. 

jobb inom vård erbjuds 5 dagar per vecka, oavsett helgdagar, vilket innebär 10 
arbetsdagar. jobb på andra förvaltningar kan endast erbjudas på vardagar, detta blir 
sammanlagt 5 arbetsdagar. 

l nuläget har vi 2 platser på Tekniska förvaltningen, 2 platser på Björkgården, 1 plats 
på Gröna Villan och 3 platser på Ekebygården. 

Skola/Barnomsorg kan inte garantera någon plats idag då det blir väldigt få barn i 
verksamheten under jul. 

Kostnaden för denna verksamhet med 8 juljobb blir ca 70 000 kronor. 

Håkan Reuterwall 

i ' ' l 



I SAlÄlaga 
KOMMUN 

KS 2014/4/1 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

Dnr 2013/103 

INLEDNING 
juljobb kommer att erbjudas elever som är mantalsskrivna i Sala och går i årskurs 
l på gymnasieskola eller är födda samma år som dessa elever men valt att inte gå 
i gymnasieskola. Perioden pågår mellan 2013-12-23-2014-01-03. 

Beredning 
KF:s beslut§ 151,2013-10-28. Bilaga VON 2013/97/1 

Förvaltningens förslag, Bilaga VON 2013/97/2 

Verksamhetschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Akten 

l Utdcagsbestyckande 
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§ 326 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/ 59 

Ansökan från Coompanion i Västmanland om anslag för 2014 års 
verksamhet 

INLEDNING 
Coompanion i Västmanland ansöker om ett anslag om 1,75 kronor per invånare för 
2014 års verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/ 285/ 1, ansökan från Coompanion i Västmanland 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
all till Coompanion i Västmanland anslå 1,75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2014, att tät:kas inom kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

all till Coompanion i Västmanland anslå 1, 75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2014, att täckas inom kommunstyreisens ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

j}? 
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Bilaga KS 2013 / 285 / 1 

SALA KOM UN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -12- O 5 
Västerås den 4 december 2013 

Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses 
som medfinansiering för att möta upp det statliga anslaget. 
l en bilaga beskriver vi kortfattat vår verksamhet, framför allt det basuppdrag vi har med 
uppdrag från Tillväxtverket. Det består av att ge personer kostnadsfri råd och stöd, vid start 
och utveckling av sina företag. 
Coompanion finns i hela landet på 25 ställen i landet, organiserade i länen som egna 
juridiska personer. Vår styrelse i Västmanland består av en blandning av landsting och 
kommunpolitiker, från studieförbund och folkhögskolor och från "våra" kooperativa företag. 
Detta ger en bra blandning av beslutsfattare, praktiker och visionärer, vilket bådar gott för 
utveckling för Coompa!"!ion i !änet. 
För att fortsätta den goda utveckling med den förankring vi har i länet är det ytterst viktigt 
att vara professionella i vårt uppdrag och att vi klarar en kvalitetsuppföljning på vårt 
bemötande och vår kunskap. 

Vår årsstämma kommer att vara den sista veckan i april. Representanter från kommunerna 
och landstinget kommer att bjudas in till stämman. Vi kommer dessutom att skicka över 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse under våren, då det ligger klart. 

Vänliga hälsningar 

Marita Öberg Molin 
Verksamhetsledare Coompanion Västmanland 

Bilaga 1 Verksamhetsbeskrivning 

( ® M PANlON 
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SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -12- O 5 
Verksamhetsbeskrivning från Coompanion Västmanland 

~~~r3 J 4 5 (v l Akt~ aga 

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga ideer tillsammans 

skräddarsydd information, rådgivning och utbildning- från ide till framgångsrikt företagande. Vi finns 

på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion ägs och styrs av lokalt av 

samman lagt 900 medlemmar- som precis som vi, vill verka för ett affärsmässigt företagande där 

demokratiska värderingar, delaktighet och samhällssyn är viktigt. 

Coompanion arbetar ständigt med att utveckla nya modeller av kooperativt företagande utifrån de 

behov som samhällsutvecklingen skapar och människors efterfrågar. Ett sådant område är Socialt 

företagande- där företag som är ekonomiskt, mänskligt och långsiktigt hållbara skapas, och i sin tur 

skapar nya arbetstillfällen och inkluderar människor som av olika anledningar har svårt att få ett 

arbete. 

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. 

Många människor får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut. 

Men det behöver inte vara så, det finns lösningar- en är arbetsintegrerade socia la företag, ASF. 

Det kommer även att finnas inslag av vad Eus strukturfender kan ha för betydelse för att kunna söka 

finansiering för att på detta sätt växla upp de medel som vi har till förfogande i Sverige. Att lösa 

arbetslösheten är en angelägen fråga i hela EU och det finns särskilda insatser som vänder sig till 

individer som står långt från arbetsmarknaden. Framgår tydligt i skrivningarna som tas fram inför den 

nya programperioden. 

Coompanions uppdrag är att ge kostnadsfri, professionell rådgivning till personer som står i begrepp 

att starta, utveckla sitt företag. Andra vill ha hjälp med att upprätta en affärsplan eller ba ra pröva sin 

affärsid e. 

Coompanion erbjuder utöver den kostnadsfria rådgivningen, hjälp med organisationsstruktur, 

projektriggning. Vi har ett brett utbud av utbildningsmaterial som är väl anpassat till de målgrupper 

vi arbetar med. l rådgivning, i utbildning och i alla de EU projekt som vi är engagerade i, finns 

anpassat material. 

Lokal och regional utveckling 

Många moderna verksamheter lämpar sig för kollektivt ägande, då är ekonomisk förening/ 

kooperativa företag att föredra. 

Tillväxtverket, TVV, uppdrar åt Coompanion i landet att vara behjälplig med rådgivning, information 

vid start av nya kooperativa företag. Coompanion ska dessutom främja och stödja verksamheter 

inom den sociala ekonomin. 

Syftet med bidraget till Coompanion är att vi ska kunna erbjuder kostnadsf ria rådgivningen till 

kommunens innevånare. Vi är dessutom en aktiv aktör i lokal och regional utveckl ing. 

Coompanion bidrar till skapa förutsättningar för grupper utanför arbetsmarknaden, breddar 
valmöjligheterna för människor lokalt och regionalt och bidrar till att flera olika nationella mål inom 



den regionala utvecklingspolitiken förverkligas. 

l arbetet med den lokala och regionala utvecklingen ligger att möjliggöra fibernät/bredband på 

landsbygd. Att vara byalag, intresseföreningar behjälpliga med råd och stöd i hur man organiserar sig, 

i vilken form det ska drivas och vad behövs för kunskap för att få "Fiber i byn". Här har Coompanion i 

Kronoberg, tagit fram en Handbok i samverkan med Länsstyrelser, Kommunikationsoperatörer, 

Lantmäteri, LRF, Post och Telestyrelsen, jurister och andra viktiga parter. Detta är ett stöd för oss 

medarbetare i Coompanion Västmanland. Det är inte ovanligt att mindre byar eller samhällen startar 

ekonomiska föreningar för att dra bredband i hela byn. Här har Coompanion i Västmanland under 

året medverkat till att ett antal fiberföreningar bildats. 

Social ekonomi och socialt företagande 

En stor efterfrågan är sedan en tid tillbaka om hur man startar och driver arbetsintegrerade sociala 

företag. En möjlighet till att bryta utanförskapet. Här har Coompanion stor och lång erfarenhet och 

kunskap. 

Det finns en kunskapsbrist hos både allmänhet men också hos politiker och tjänstemän. Vi har under 

året genomfört ett anta! kunskapssemlnarier, anordn<lt studiebesök hos sociala företag i syfte att 

påvisa möjligheter för personer med arbetshinder att med rätt stöd och kunskap kan ordna sin 

försörjning i ett Arbetsintegrerat socialt företag. l bl.a. norra delen av länet har alla tre kommuner 

deltagit aktivt i detta. 

Sala kommun och Västerås stad har under året visat stort intresse för detta och har fattat ett beslut 

om att stödja tillkomsten av sociala företag. Sala och Västerås har dessutom köpt in utbildning till 

målgrupp, med stor framgång. i Västerås har tre olika grupper fått utbildning och gått vidare till en 

föreningsbildning. l stort sätt hela länet har rådgivningar skett inom olika branscher och förtrågan om 

stöd för start av socialt företagande. 

Det vi kan se är att i de kommuner som man visat stort intresse för frågorna har också spännande 

företag startat, där ett stort anta! personer fått sin försörjning. 

Ett antal utbildningsinsatser genomförs i länets kommuner, dels direkt till deltagare i målgruppen 

son1 står utanför arbetsmarknalien, dels lili poiii.iker och tjänsiemän. Resultatet i dessa 

utbildningsinsatser är slående. Av deltagare som under många år inte funnits på arbetsmarknaden, 

har ett flera personer fått anställning och ett flertal av deltagarna går vidare in i socialt företagande 

tillsammans med ett antal andra personer. Vi har dessutom ett brett utbud av utbildningsmaterial 

som är väl anpassat till de målgrupper vi arbetar med. 

Vård och omsorg inom Ideburen sektor 

Under 2013 avsatte regeringen pengar för att man ser ett behov och vilja att se ideburen sektor vara 

aktörer inom vård o omsorg. Coompanion Västmanland, medfinansiering från Landstinget 

Västmanland, beviljades ett kort projekt för att se om det fanns intresse frän ideburen sektor i vårt 

län. Vi har genomfört ett antal aktiviteter, dels med politiker, redan startade verksamheter som 

exempel, samt inbjudna, såsom stadsmissionen, Svenska kyrkan, kooperativ, sociala företag. En 

enkätundersökning har dessutom gjort som pekar på ett stort intresse, att lära mer att få hjälp med 



SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

c o o m p a n i o n Alla utfallsmål gäller per år 

Aktivitet Utfall 

Information, 

~ l 
utbildning och 
rådgivning vid start Rådgivning !ämnas till: 
och vidare- - minst 5700 personer, varav minst 
utveckling av 900 personer ang. arbetsintegr. 
kooperativa företag, soc. ftg. 
och den sociala minst 60 grupper av företc.g 
ekonomins som vill etablera samverkan lW företagande Minst 5 000 rådgivn tim per år 

Minst 50 lokala/regionala -1- Ta tillvara möjlig- utvecklingsprocesser där 
(!) 

Coompanion är en aktiv aktör ::::; heter och driva .., 
:Q utvecklingsprocess 
:E er lokalt och 

Information från Coompanion 
regionalt lämnas till minst~ personer, -

1- Alla kontor år aktiva i någon 
(!) plattform för social ekonomi 
::::; 

~ [; en Påverkansarbete Alla kontor samverkar regelbundet 

;: (beslutsfattare och med andra relevanta aktörer 

~ andra aktörer) J ..J .., 
:Q 
:E En majoritet av kontoren 

medverkar i lokala eller regionala 
planeringsprocesser 

Tillväxtverkets 
En informationskampanj stödjande arbete 

statistik, fakta och goda ex -

Resu~tat 

~ av deltagarna anser att de 
har fått goda kunskaper om start 
och drift av kooperativa och 
arbetsintegrerande sociala 
företag. 

Deltagarna/grupperna ser nya 
möjligheter ti ll samverkan för att 
påverka den lokala och 
regionala utvecklingen. 

Fler innovativa lösningar 
utvecklas 

Ökat intresse och positivare 
attityder till kooperativt 
företagande 

Ökad kunskap om 
förutsättningarna och villkoren 
för kooperativt företagande samt 
hur de kan förbättras 

God legitrmitet för a) 
den sociala ekonomins 
betydelse för sysselsättning och 
hållbar tillväxt 
b) Coompanion som aktör 

Ökad synlighet för kooperativt 
. och socialt företagande i planer 

Samverkan med andra TVV-msatser - och strategier lokalt och 

4 dialogmöten m Coompanion - regionalt 

1 SAEA KOMMUN . 
1 Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 20t3 -!2- US 

Effekt 

Minst l.Q.Q..nya kooperativa företag o 
och/el affärsverksamheter inom 
sociala ekonomin startas per år, varav 
minst~ är arbetsintegr soc ftg 

Ekonomisk bärkraft i verksamheterna: 
Minst ~av dessa är aktiva efter 
tre år. 
Antalet anställda och omsättning i 
dessa företag har ökar lika mkt 
som i andra företag. Mäts 2017 

Mångfald av företagare (män/kvinnor/ 
utländsk bakgrund/ålder) 

De kooperativa affärsideerna och 
företagsformen bidrar till lokal och 
regional attraktivitet och till något 
som annars inte hade varit möjligt 

Minst 25 lokala verksamheter 
utvecklas i samverkan (ex. fibernät, 
finansieringslösningar). 

Ar 2020 skall va~e regional 
utJecklings och innovations-strategi 
innehålla tyd liga målsättningar för 
den social ekonomin. 

TILLVÄXT 
VERKET-

Syfte 

Bidra till en 
mångfald av företag 
och företagare 
genom de 
möjligheter som de 
kooperativa 
värdegrunden 
innebär. 

Bidra till lokal och 
regional attraktivitet 
genom att utveckla 
nya lokala och 
regionala lösningar 
samt bibehålla 
service som tidigare 
har utförts i annan 
regi. 



affärsutveckling. Under november skriver vi en ny ansökan för att under 2014 genomföra 

utbildningsinsatser för den ideburna sektorn. 

Sociala innovationer och Samhällsentreprenörskap 

Coompanion Västmanland har under ett antal år arbetat aktivt med det man kallar 

Samhällsentreprenörskap. Social innovation och samhällsentreprenörskap handlar om processer som 

har till mål att lösa samhällsprob lem på nya sätt och med innovativa ideer och metoder. Dessa 

processer ligger ofta i gränslandet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och det civila samhället. 

Det är angeläget att utveckla förutsättningarna för sociala innovationer och 

samhällsentreprenörskap. Här kan vi se att ett antal ekonomiska föreningar har startat som vi 

benämner samhällsentreprenörer. Samhället som helhet med företag, organisationer och offektlig 

verksamhet har mycket att vinna på att hitta nya sätt att utnyttja potentialen i sociala innovationer 

och samhällsentreprenörskap. 

Förankring i länet 

Vi är väl för förankrade i länet och har ett stort stöd från kommuner och landstinget för vårt arbete. 

Cocmpanio:-1 hc:r uppdraget från Länsstyrelsen att vara teamledare i Team Nyföretagande i !ä:-1et, 

vilket inneburit att vi har engagerat oss i arbetet med Affärsplan Västmanland, där vi har lämnat en 

hel del synpunkter. l uppdraget ligger också att hålla ihop de företagsfrämjande aktörerna i hela 

länet. Att genomföra gemensamma aktiviteter och ingå i gemensamma och egna projekt som gynna 

länet. Ett i landet uppmärksammat arbetssätt som behöver fortsätta även inför 2014. 

Coompanion finansieras genom ett statligt anslag från Tillväxtverket som grundar sig på 

invånarantalet i länet. De flesta Coompanion i landet finansieras regionalt från de regionförbund som 

finns i nästan alla län. l Västmanland har vi en modell, där Coompanion i Västmanland va rje år 

ansöker om anslag, från kommunerna och landstinget, för nästkommande års verksamhet. Detta 

som en medfinansiering för att kunna möte upp statliga medlen som ligger på ca 1,2 miljoner per år. 

Coompanion i Västmanland ansöker härmed ett anslag på 1,75 kr per invånare, för 2014 års 

verksamhet. 
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§ 328 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/61 

Digital agenda med e-strategiskt program för Sala kommun 2014-
2016 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-10-29 att uppdra till kommun
styrelsens förvaltning att ta fram ett e-strategiskt program för en lokal digital 
agenda, att fastställas av kommunfullmäktige. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/252/2, Digital agenda med e-strategiskt program för Sala kommun 

Silvana Enelo-J ansson föredrar ärendet. Peter Tejne och Pelle Johansson deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kcmmunf...:l!mä!c
tige beslutar 
att fastställa Digital agenda med e-strategiskt program för Sala kommun 2014-2016, 
Bilaga KS 2013/252/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yTkande, samt som tilläggsyrkande 
att målet för bredbandstillgängligheten i Sala kommun ska vara 100 % ska skrivas in i 
dokumentet. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att målet för bredbandstillgängligheten i Sala kommun ska vara 100 %, samt 

ill!, efter inskrivning av ovanstående mål i dokumentet, fastställa Digital agenda med 
e-strategiskt program för Sala kommun 2014-2016, Reviderad Bilaga KS 
2013/252/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

jG 
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l SALA 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sverige 
I EV-kommissionens tillväxtstrategi för EV (Europe 2020) ingår initiativet Digital 
Agendaför Europa. I och med den digitala agendan har ambitionsnivån för 
utbyggnad och användning av IT inom EU blivit väsentligt mycket större och mer 
prioriterad. 

Sverige har haft en ledande roll i EU:s arbete på området. Den nationella politiken 
ska dra nytta av och bidra till att uppfylla europeiska prioriteringar. Den digitala 
agendan för Sverige ska svara mot målen i den digitala agendan för Europa och 
bidra till att möta målen i strategin Europe 2020. 

Under ledning av regeringensIT-och energiminister Anna-Karin Hatt har strategin 
/T i människans tjänst- en digital agenda för Sverige arbetats fram och antagits 
2012. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda 
IT för att nå politiska mål för tillväxt i alla delar av landet, social välfärd, demokrati 
och klimatförbättringar. Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla alla 
pågående aktiviteter i en horisontell sammanhållen strategi för att ta till vara alla de 
möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. 

Regeringen tillsatte 2012 en Digitaliseringskommission som har i uppdrag att arbeta 
för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås. 

Agendan pekar ut behov av insatser inom fyra strategiska områden med 
utgångspunkt i användarens perspektiv: 

• 

• 

• 

Lätt och säkert att använda 
När samhället blir alltmer digitaliseratär det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som 
ska pas. Det handlar bland annat om att kunna använda internetoch andra digitala tjänster i 
vardagen som privatperson, företagare eller anställd. 

Tjänster som skapar nytta 
Det finns behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika delar av livet För att möta 
dessa varierande behov behövs ett stort och varierande utbud av tjänster som utvecklas av både 
privata och offentliga aktörer. Utvecklingen av nya och bättre tjänster s timulerar användningen av 
digita la kanaler och bidra r till att effektivisera etablerade branscher och verksamheter samtidigt 
som nya kreativa ideer, innovationer och affärsmodeller växer fram. 

Det behövs infrastruktur 
För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en grundläggande 
infrastruktur med väl fungerande digitala kommunikationer. Internet som bärare av tjänster ska 
vara tillgängligt och robust och den information som skickas över nätet ska behandlas på ett 
säkert sätt. 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen 
Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt. 
Det handlar bl.a. om !T: s roll för ett mer hållbart samhälle, global utveckling, hur forskning och 
innovation kan bedrivas, hur människor kan utöva sin fr ihet på nätet, samt förnyade form er för 
demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet i biståndets genomförande m. m. 

2 (7) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROGRAM 

Digital agenda med e-strategiskt program 2014-2016 

Inledning, syfte och bakgrund 
Digital agenda med e-strategiskt program är det högsta övergripande kommunala 
styrdokumentet för arbetet med att på kommunal nivå möta de utmaningar och 
realisera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och kräver för kommunens 
fortsatta tillväxt och hållbara utveckling. Programmet blir därmed ett strategiskt 
stöd för Sala kommuns vision om 25 000 invånare 2024 och för kommunens fokus 
på ökad medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. 

Sala kommuns digitala agenda grundar sig på de digitala agendor som redan är 
framtagna av Sveriges regering, p rop. 2011/12:01, !T i människans tjänst- en digital 
agenda för Sverige, och av EV-kommissionen, Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla. 

!T i människans tjänst- en digital agenda för Sverige syftar till att bilda en 
horisontellt sammanhållen strategi för hela riket och förutsätter uttryckligen en 
bred nationell mobilisering på alla nivåer för att uppnå målet: 

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 

För programdelen av kommunens Digital agenda med e-strategiskt program utgör 
Strategi för e-samhället, framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL), det 
viktigaste underlaget. strategiför e-samhället antogs av Kommunstyrelsen 2012 
(2012-01-10 KS § 12). 

strategi för e-samhället utgår från !T i människans tjänst och formulerar de 
strategiska mål som gäller för ett genomförande av den digitala agendan i Sveriges 
kommuner (och landsting). !T i människans tjänst och strategi för e-samhället ligger 
sålunda till grund för Sala kommuns Digital agenda med e-strategiskt program. 

Digital agenda med e-strategiskt programför Sala kommun är av övergripande "vad
karaktär" och styrande för framtagningen av Handlingsprogram för e{örvaltning och 
de olika riktlinjer som konkretiserar innehållet i den digitala agendan för Sala 
kommun. 

Sammantaget ska agenda, program, handlingsprogram och riktlinjer ge den 
nödvändiga vägledningen för kommunens verksamheter i arbetet med att rätt 
prioritera, planera och genomföra utvecklingsaktiviteter med IT som verktyg för en 
realisering av kommunens digitala agenda. 
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Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sala 

KOMMUNENS PLANERINGFÖRUTSÄTTNINGAR 
Sala kommun har för närvarande drygt 21 700 invånare, av vilka drygt 12 500 bor i 
centralorten Sala. Sala kommun är med sina 1 200 km2 till ytan länets största 
kommun. Kommunen ligger i gränslandet mellan Mälardalens slättbygder och 
skogmarker mot Bergslagen och Dalarna. l flera av kommunens mindre tätorter 
finns det både kommersiell service, företag och kommunala verksamheter. 
Kommunen har även en stor landsbygd med boende och företagande. Behovet av en 
god infrastruktur finns därför för hela kommunen. 

l kommunens samhällsplanering är det av stor betydelse att kunna erbjuda och ge 
förutsättningar för att hela kommunen skall kunna utvecklas. Detta förutsätter att 
tillgången tilliT -infrastruktur är tillgänglig i hela kommunen på samma sätt som 
övrig infrastruktur. 

KOMMUNORGANISATIONENS BEHOV 
En utvecklad och strategisk användning av informationsteknik i kommunens alla 
verksamheter är absolut nödvändig för att kommunen ska motsvara såväl nationella 
som medborgares krav och förväntningar på kommunens samhällstjänster av idag. 
Rätt använd är informationsteknik en fantastisk resurs som förenklar för 
medborgare och företag, stödjer effektivitet och kvalitet samt bidrar till att utveckla 
den lokala demokratin, organisationen och kommunens arbetssätt. 

!T i människans tjänst- en digital agenda för Sverige är utgångspunkten för Digital 
agenda för Sala. Kommunen har, enligt den nationella agendan, "ett särskilt ansvar 
för att vara förebild och pådrivande i arbetet med att alla ska kunna använda i t, där 
funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar eller geografi inte ska vara ett 
hinder". 

Sala kommun ska särskilt fokusera på de delar i den nationella agendan som rör den 
kommunala nivån. Däri ingår att noga bevaka och följa de initiativ som tas av andra 
offentliga aktörer på nationell och regional nivå. 

På den nationella nivån fungerar SKL som den huvudsakliga och viktigaste resursen 
för vägledning och stöd i det såväl strategiska som operativa utvecklingsarbetet. På 
regional nivå är det VKL som är kommunens forum för att samordna och forma 
sådana initiativ och aktiviteter som fordrar eller främjas av regionala samarbeten. 

Digital agenda för Sala- strategiska områden och underområden, redovisar initiativ 
och aktiviteter som idag antingen är planerade eller beslutade och pågående eller 
genomförda. 

Initiativen ska här ses som illustrationer av och exempel på aktiviteter som 
förändras inom ramen för det fortlöpande utvecklingsarbetet. För detta ansvarar 
kommunstyrelsen genom framtagningen av ett handlingsprogram och erforderliga 
riktlinjer. 
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Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sala -strategiska områden och underområden 

Under agendans fyra strategiska huvudområden är rubriker formulerade som uttrycker 
de it-politiska nationella ambitionerna. Därunder återfinns exempel på initiativ och 
aktiviteter för Sala kommun. 

LÄTI OCH SÄKERT ATI ANVÄNDA l SALA 

Alla som vill ska kunna använda de möjligheter sam digitaliseringen erbjuder. 

Fortsatt satsning på att offentliga mötesplatser utrustas för att erbjuda internetutan kostnad. 

Fortsatt deltagande i Internetstiftelsens kampanj för ökad digital delaktighet- DigideL 

Fortsatt satsning på medborgarservice och vägledning i kommunhusets reception. 

Öppnare och smartare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 

Erbjuda öppna och kvalitetsäkrade kommunala datakällor där det är möjligt. 

Fortsatt satsning på öppna sociala kanaler för dialog. 

Användning av i t och intern et ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit. 

· Kommunens nätverk ska vara skyddat från intrång och i övrigt tryggt att använda. 

TJÄNSTER SOM SKAPAR NYTTA l SALA 

En enklare vardag för privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig förvaltning 

Fortsatt utveckling av självservice och integrerade e-tjänster. 

Utveckla möjlighet att följa sina ärenden. 

Ansluta kommunen till säker digital brevlåda- Mina meddelanden. 

IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel 

· Fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

Det nationella arbetet inom e Hälsa inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre 
huvudsakliga målgrupper: individen, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten 

· Fortsatt utveckling av kommunens system för regionalt och nationellt datautbyte. 

Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 

Fortsatt satsning på att alla elever på högstadiet och i gymnasiet får egna datoriserade lärverktyg (datorer, 
surfplattor m.m.). 

/T ska vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka medborgarnas kunskap, 
samhällsengagemang, insyn och inflytande 

Utveckla möjligheterna för ordnade medborgardialoger via internet. 

Utveckla alternativa kanaler för att öka insyn och deltagande i fullmäktige och övriga politiska 
sammanträden. 

Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv/ska/ i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras 
elektroniskt för allmänheten 

· Fortsatt utveckling av möjligheten att erbjuda digitaliserade kommunala arkiv och samlingar. 
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Kommunfullmäktige 

DET BEHÖV$ INFRASTRUKTUR l SALA 

Sverige ska verka för ett tillgängligt, öppet och robust internet i Sverige och globalt 

Kommunens stomnät för bredband ska vara robust, ha redundans, vara konkurrensneutralt och därigenom 

erbjuda valfrihet för våra medborgare och företag. 

Privata och offentliga informationssystem ska säkras i syfte att värna olika värden i samhället såsom 
demokrati, personlig integritet, tillväxt samt ekonomisk och politisk stabilitet 

För att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas fullt ut behövs en fungerande mjuk infrastruktur 

Kommunen ska bevaka nya standardiseringar inom !T-området och följa framtagna och rekommenderade 
standarder för datakommunikation, !T-säkerhet och motsvarande. 

Målet för bredbandspolitiken är ott Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha 
goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bred band. 

· Fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

IT: S ROLL FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN l SALA 

/T ska bidra till ett miljöanpassat samhälle 

Fortsatt satsning på att använda informationstekniska planeringsverktyg för att bland annat 
energieffektivisera kollektiva transporter och kommunala lokaler. 

Jämställdheten inom /T-området ska öka kraftigt 

Insatser för att särskilt uppmuntra och stödja flickors intresse för naturvetenskap, matematik och tekniska 
ämnen i grundskolan. 
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strategi för e-samhället i Sala 
Kommunstyrelsen har för Sala kommun tidigare antagit SKLs Strategi för e
samhället (2012-01-10 KS § 12). strategiför e-samhället utgår frän !T i människans 
tjänst och formulerar de strategiska mäl som gäller för ett genomförande av den 
digitala agendan i Sveriges kommuner och landsting. Kommunen ser SKLs 
strategiska arbete som den huvudsakliga och viktigaste resursen för vägledning och 
stöd i förverkligandet av den Digitala agendan i Sala. Målen ska ytterligare utvecklas 
och konkretiseras i kommunstyrelsens handlingsplaner och riktlinjer. 

Övergripande mål i Sala 

ENKLARE VARDAG FÖR MEDBORGARE OCH FÖRETAG l SALA 

Medborgare och företag ska med full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av 
information och sköta sina ärenden med kommunen. 

Vår självservice och våra e-tjänster är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval för 
ärendekommunikation med kommunen. 

Kommunen ska erbjuda olika kontaktvägar baserat på medborgarnas förmåga och val; personligt besök, 
kontaktcenter, telefon, e-post, fax, sms, sociala medier, e-tjänster och självservice via webbläsare i datorer 
och mobila enheter. 

SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING STÖDJER INNOVATION OCH DELAKTIGHET l 
SALA 

Sala kommun ska vara transparent, öppen och ge tydlig uppdaterad information rörande kommunens 
verksamheter och beslutsprocesser. 

Genom att använda olika digitala kanaler och särskilda /T-verktyg för medborgardialog utvecklar vi den 
lokala demokratin och möjligheterna till påverkan och delaktighet. 

Genom att göra kommunens elektroniskt lagrade offentliga information tillgänglig för olika aktörer att 
vidareutnyttja bidrar vi till utveckling av nya kommersiella eller ideella elektroniska tjänster. 

Genom en säkerställd /T-säkerhet och bevarad hänsyn till den personliga integriteten skapar vi en trygg 
grund för kommunens e-förvaltning. 

Genom en väl utbyggd bredbandsstruktur skapar vi den grundläggande förutsättningen för leverans av 
samhällstjänster via e -förvaltning som når alla medborgare i hela kommunen. 

HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET l VERKSAMHETEN l SALA 

Genom en god och effektiv e-förvaltning ska vi erbjuda våra medborgare kommunala samhällstjänster av 
hög kvalitet. 

Kommunens e-förvaltning är inte ett avgränsat /T-projekt utan en ständigt pågående process för strategisk 
verksamhetsutveckling och en integrerad lednings/råga. 

Genom att utnyttja /T strategiskt ägnar vi oss mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och 
annat kvalificerat arbete så att kvalitet och effektivitet ökar i verksamheten när rätt person enkelt kan få 
tillgång rätt information i rätt tid. 

Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällstjänster ör starkt sammankopplade prövar vi 
fortlöpande möjligheter till den samverkan som i förlängningen är en förutsättning för en effektiv e
förvaltning av hög kvalitet. 
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§ 329 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammantradesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/52 

Motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom den 30 september 2013 med motion med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att, som Västerås stad under en period av ett år, testar 
en förlängning av serveringstiderna för Salas restauranger med en timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/288/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/288/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, alkoholhandlägga
ren 
Bilaga KS 2013/288/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp [SJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang-/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter, 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i dialog med 
Salas restaurang~jkrogägare senast 2014-03-15 se över intresset hos restaurang
/krogägare att förlänga serveringstillstånd till kl 03.00, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfuiimäktige 
beslutar 

att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang-/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter, 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i dialog med 
Salas restaurang-/krogägare senast 2014-03-15 se över intresset hos restaurang
/krogägare att förlänga serveringstillstånd till k! 03.00, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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DIARIENR: 2013/366 

SAlAKOM 
Kommunstyrelsens KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp llnk. 1 1 
l i 

Svar på motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

Andreas Weiborn (M) inkom den 30 september 2013 med rubricerad motion. Mo
tionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som Västerås stad under peri
oden av ett år testa en förlängning av serveringstiderna med en timme. 

I gällande riktlinjer för Sala kommun, beslutade 2013-05-13, står det att i Sala kom
mun gäller vid beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt ser
veringstid kan meddelas som längst fram till 02.00. Sökanden ska då särskilt moti
vera sina skäl för utsträckt serveringtid. Det är i första hand ordningen på serve
ringsstället och risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. 
Beslut om öppethållande till kl 02.00 förenas med villkor om förordnade ordnings
vakter. Villkoret sätts i samråd med polismyndigheten. Polismyndighetens och mil
jöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för störning av närbo
ende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade 
bedömningen som tillståndsmyndigheten har att göra. 

Sala kommun har idag 19 restauranger med tillstånd att servera alkoholdrycker till 
allmänheten. Tre av dessa har serveringstid till kl 02.00 (Restaurang Sala Statt, 
Tinget och Rockland). Övriga restauranger har serveringstid till kl 01.00, som de 
själva ansökt om. I Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl 02.00 i alla 
kommuner. Västerås har i år tagit ett beslut om att prova senare serveringstid till kl 
03.00. Detta försök är förlängt till och med april 2014 för att försöksåret ska hinna 
utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget 

De tre restauranger som idag har tillstånd till kl 02.00 har fått det vid olika tidpunk
ter. Den första 2002 och den sista oktober 2013. Någon utvärdering har heller aldrig 
skett efter att serveringstillståndet förlängts med en timme. 

Alkoholhandläggaren i Sala kommun menar att ett utvidgat öppethållande är en stor 
förändring i förhållande till nuvarande situation och kräver i så fall en utredning, 
som innehåller en djupare analys, där kontakt med andra myndigheter och förvalt
ningar bör ingå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter. 



Kommunstyrelsen 

att ge kommunstyrelseförvaltningen ett uppdrag att i dialog med Salas restau
rang/krogägare senast 15/3 2014 se över intresset hos restaurang/krogägare att ha 
serveringstillsänd till kl 03.00. 

Samt 

Att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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l'mSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Lena Wiklund 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

Ärende 

DNR:2013.1415 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en internremiss angående en motion som 

har lämnats in från moderaterna. Motionen gäller längre öppettider för Sala kommuns 
restauranger. 

I motioner. anges att önskemålet är att utöka servcringst:dcn på krogarna med en timme 
från kl. 02.00 till kl. 03.00 under en testperiod på ett år. 

Utredning 

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar 
skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de 

främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mäl är en restriktiv 

lagstiftning på alkoholområdet Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att de sociala 
aspekterna är i fokus. l de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska ska de 

alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Alkoholpolitiska olägenheter med anledning av 
alkoholservering måste motverkas. Allmänna grundsatser för serveringspolitiken har sedan 
länge varit att ordning och nykterhet ska råda vid servering. Samtidigt bör hänsyn också tas 

till samhällsintresset och att det finns restauranger så att människor kan samlas, äta, dricka 

och umgås till vardags och fest 

Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Sociala hänsyn skall därför 

ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Reglerna om serveringstider 

för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker utgör en väsentlig del av 
alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens 

början och kl. 01.00 för serveringens avslutande. Utsträckt serveringstid är således undantag 

från detta och måste därför prövas i varje enskilt fall. 

Av alla utredningar och forskningsresultat inom området senare serveringstider framgår att 

det ökar risken för fYlleri och ordningsstörningar. Någon större inkomst för de näringsidkare 
som har sena serveringstider kan inte påvisas. Däremot är kostnad för personal sen kvällstid 

samt ordningsvakter stora i förhållande till den försäljning som sker sen kvällstid. Något som 

också visat sig är att gästerna som idag kommer ut sent till restaurangerna kommer att 

komma ännu senare och ha längre förfester hemma. Vilket också innebär att de gäster som 
kommer sent inte kan få komma in på restaurangen eftersom märkbart berusade gäster inte 

får vistas på restaurangen. 

1 8 kapitlet 19 § alkohollagen sägs att kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker 

får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

§.Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra 
jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och pågå längre än till kl. 01.00. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

l 8 kapitlet17 § sägs att om alkoholservering på grund av serveringställets belägenhet eller 
av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som 

uppställs i Jagen är uppfyllda. 

l bestämmelserna om serveringstider anger lagstiftaren en normaltid, dvs. de tidsgränser för 

servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som normalt ska gälla. 

Tillståndsmyndigheten kan, om det är särskilt påkallat, bevilja eller förordna om undantag. 
Undantag kan avse rätt till servering utanför normaltidens ram (utsträckt serveringstid), 

dvs. servering före kl. 11:00 och servering efter kl. 01.00. 

salakommun 

Av gällande riktlinjer för Sala kommun (som togs 2013·05-13) kan utläsas att "l Sala 
kommun gäller vid beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt 
serveringstid kan meddelas som längst fram ti!l kl. 02.00. Sökande skall särskilt motivera 

sina skäl för utsträckt serveringstid. Det är i första hand ordningen på serveringsstället och 

risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. Beslut om öppethällande 
till kl. 02.00 förenas med villkor om förordnade ordningsvakter. Villkoret sätts i samräd med 

polismyndigheten. 

Polismyndighetens och miljöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för 

störning av närboende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och 

samlade bedömningen som tillståndsmyndigheten har att göra. 

Sala kommun har idag 19 restauranger med tillstånd att servera alkoholdrycker till 

allmänheten. Tre av dessa restauranger har serveringstid till kl. 02.00, Restaurang Sala Statt, 
Tinget och Rockland. Övriga restauranger har serveringstid till kl. 01.00 som de själva har 

ansökt om. Tillståndsmyndigheten har inte avslagit någon ansökan om längre serveringstid 

eftersom det inte har efterfrågats av krögarna själva. 

Länet 

I Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl. 02.00 i alla kommuner. Västerås har i år 

tagit ett beslut om att prova senare serveringstid till kl. 03.00, detta försök är förlängt t o m 
april 2014. Detta för att försöksåret skall hinna utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget 

Sammanfattning 

Förutom hänsyn till ovanstående bör vissa punkter fortsatt utredas innan beslut fattas om 

senare serveringstider: 

Finns intresse från tillståndshavarna att ha senare serveringstider? l dagsläget är de flesta 

krogar i Sala matkrogar och stänger oftast vid kl.23.00-24.00 även på helgerna och även om 

de har tillstånd till kl. 01.00. 

Kommunen är tillsynsmyndighet, hur och vem ska sköta tillsynen som kommunen enligt 

lagen ska genomföra? 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Vet i skrivande stund att LOB omhändertagande ökat i Västerås och att det kan bero på att 

polisen är mer aktiv nu än tidigare då man endast hade öppet till kL 02.00. 

Ett utvidgat öppethållande är en stor förändring i förhållande till nuvarande situation och 
kräver en utredning som innehåller en djupare analys där kontakt med andra myndigheter 

och förvaltningar bör ingå. 

Lena Wiklund 

Alkoholhandläggare, Sala kommun 
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Bilaga KS 2013/288/3 

Motion angående längre serveringstider för Salas restauranger 

Den 26 januari 2013 behandlade fullmäktige ärende om att förlänga 
serveringstiderna för Sala restauranger. l samband beredning av ärendet 
inkom ett remissyttrande från polismyndigheten genom närpolischefen i Sala. 
l yttrande framhöll myndigheten att Polismyndigheten anser att de nu gällande 
serveringstiderna är acceptabla och tillräckliga. Forskning och Polisiär 
erfarenhet visar klart att senare alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar risken 
för våld och ordningsstörningar högst påtagligt. 

strax innan ärendets behandling i fullmäktige, som beslutade att inte förändra 
nuvarande serveringstider, rapporterade Sveriges Radio att Krogvåldet i 
Kalmar har minskat kraftigt enligt polisen som har tittat på anmälda fall av 
misshandel och andra våldsbrott i offentlig miljö. Antalet anmälda brott har där 
gått nerfrån 305 år 2006 till177 år 2012. 

Från första januari 2013 har Västerås stad efter ett fullmäktige beslut, där 
delar av politiska partierna var osäkra i sina ställningstagande och gav därför 
sina ledamöter möjlighet att fritt rösta, beslutat att genomföra ett prov år där 
serveringstiderna har förlängds med en timme. Den 22 september 2013 
rapporterade Västmanlands länstidning att längre öppettider på krogen i 
Västerås är en orsak till färre brott. Rapporten från Västerås kommer efter 
sommarsäsongen, som är en intensiv period för polisen med arrangemang 
som City Festivalen och Big Power Meet. 

Moderaterna i Sala vision är ett Sala som är attraktivt och levande. Ett Sala 
som tilltalar och lockar unga så väl äldre att bo och verka i staden. Där är en 
stadskärna som är fylld av liv och rörelse av stor betydelse. Mot bakgrund att 
ovanstående fakta inte stämmer överens med yttrandet från närpolischefen i 
Sala bör fullmäktige återigen behandla frågan. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Sala Kommunfullmäktige beslutar 
att: 

Att som Västerås stad under perioden av ett år testa en förlängning av 
serveringstiderna med en timme. 

Andreas Weiborn (M) 

l/1~t> u1 1/~ 



R sALA rt;i KOMMUN 

§ 330 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Motion om trappklättrare 

INLEDNING 

Dnr 2013/51 

Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med förslag att det 
tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med hissanordningar och 
trapp klättrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffar hjälpmedlet samt redo
visar investeringsbehov till reviderad strategisk plan 2013-2016 samt att vård- och 
omsorgsnämnden ser över möjligheterna att införskaffa trappklättrare till hemtjäns
ten och redovisa investeringskostnader till kommunstyrelsen till reviderat strate
gisk plan 2014-2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/289/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/289/2, yttrande VON§ 131 
Bilaga KS 2013/289/3, yttrande från samhällbyggnadskontoret, byggenheten 
Bilaga KS 2013/289/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige besiutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

;ill anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdr~estyrkande 
l ,, 

41/ 
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!!Il '''"'" SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KS 2013/z89/1 

Svar på motion om trappklättrare 

Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med 
hissanordningar och trapp klättrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffa 
hjälpmedlet trappklättrare och redovisa investeringsbehov till reviderad strategisk 
plan 2014-2016, samt att vård- och omsorgsnämnden ser över möjligheterna att 
införskaffa trappklättrare till hemtjänsten och redovisa till kommunstyrelsen vad 
detta skulle innebära för investeringskostnader till reviderad budget 2014-2016. 

1 (2) 
2013-11-27 

DIARIENR: 2013/324 

Motionären skriver att det idag finns många äldre som valt att bo kvar i sina 
lägenheter, vissa för att det saknas boendeplatser. Bostadsanpassningen ökar 
ständigt i Sala kommun då invånarna blir allt äldre. För att underlätta för de som vill 
bo kvar hemma längre att komma ut, och samtidigt sänka bostadsan passnings
kostnaden, finns det flera olika tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade. Ett av dessa 
hjälpmedel är trappklättrare som möjliggör för de som sitter i rullstol att ta sig upp 
och ner för trappor. 

Vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Bostadsanpassningsbidraget grundar sig på att anpassafasta funktioner i bostaden. 
Det finns inget lagstöd eller möjlighet att köpa in trappklättrare istället för att 
anpassa en trapp eller hiss. Bostadsanpassning är det som används när det inte finns 
hjälpmedel som fungerar. Trappklättrare räknas som en lös inventarie eftersom den 
inte kräver någon fast montering. 

Trappklättrare används inte av vård- och omsorgsförvaltningens personal idag. 
Hjälpmedelsinstitutet har inte trappklättrare i sitt sortiment och kan därför inte 
köpas in via deras avtal. Ur användarsynpunkt finns många fördelar med fasta 
installationer för förflyttningshjälp upp och ner för trappor. Fasta lösningar innebär 
att man själv kan ta sig ner när man vill, utan att schemalägga tid för hjälp av en eller 
två personer. 

En trappklättrare som fungerar för rullstolstransporter kostar ca 60 tkr exklusive 
moms att köpa in. Vård- och omsorgsförvaltningen skulle troligtvis behöva köpa in 
flera stycken för utplacering, alternativt ha en bil reserverad för transporter av 
hjälpmedlet. Förvaltningen skulle även behöva utbilda en stor del av 
hemtjänstpersonal en. Detta skulle medföra kostnader för extra timmar som behöver 
planeras ut. Den största kostnaden skulle bli driftskostnader. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

För närvarande bedöms förflyttning med trappklättrare inte som en lämplig 
hemtjänstinsats. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är mycket tveksamma 
föreskriva hjälpmedlet utifrån säkerhetsaspekter. Dock har idag enskilda taxi- och 
två färdtjänstbussar i Sala trappklättrare och hjälpmedlet finns också vid 
sjuktransporter. Hjälpmedelscentrum i Västerås tillhandahåller inte hjälpmedlet. 

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

att motionen därmed anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Jll' SAlA Bilaga KS 2013/289/2 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SAlAKOMM 
Kommunstyrelsens förvallning 

2013-11-14 

Dnr 2013/94 

VON§ 131 Yttrande över motion om trappklättrare 

Justerandes sign 

(fiL 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedlet trappklättrare till hemtjänsten samt 
att redovisa till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investerings
kostnader till reviderad budget 2014-2016. 

Beredning 
Motion och yttrande. Bilaga VON 2013/85/2 

Verksamhetschefen föredrar. 

Yrkande 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

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

Protokollsanteckning 
Mathias Goldkuhl (M) och Hanna Westman (SBÄ) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Lena Nyström 

Svar Motion trappklättrare 

BAKGRUND 
Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedlet trappklättrare till hemtjänsten samt att 
redovisa till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investeringskostnader 
till reviderad budget 2014-2016. 

Trappklättrare är ett hjälpmedel som inte används av Vård- och 
omsorgsförvaltningens personal idag. 

Hjälpmedelscentrum har inte klättrare i sitt sortiment och sådana kan därför inte 
förskrivas eller inköpas via deras avtal. 

Om behov finns av förflyttningshjälp upp och ner för trapp finns många fördelar 
med fasta installationer ur användarsynpunkt. Framförallt innebär den fasta 
lösningen att man själv kan ta sig upp och ner när man vill, utan att behöva 
schemalägga tid för hjälp av en eller två personer. Även om t ex larmlösningar skulle 
användas uppstår en väntetid. 

Vid färdtjänstresor med specialfordon och sjuktransporter finns redan idag 
möjligheten att få hjälp upp och ner för trapp med trappklättrare. 

ORGANISATION/KOSTNADER 
En trappklättrare som fungerar för rullstolstransporter kostar ca 60 t kr exkl moms 
att köpa in. Antagligen skulle vi behöva köpa in några stycken för utplacering, 
alternativt ha en bil reserverad för transport av hjälpmedlet Vård- och 
omsorgsförvaltningen behöver utbilda en stor del av hemtjänstpersonalen om det 
här ska fungera dygnet runt. Det kommer att bli kostnader för extra timmar som 
behöver planeras ut. Den största kostnaden kommer att bli driftkostnader, inte 
investering. 

Erfarenhetsmässigt kostar personallösningar mera än tekniklösningar i längden, 
särskilt om vi betänker att vi ofta hamnar i personalbristsituationer. 

l nuläget anser Vård- och omsorgsförvaltningen inte att förflyttning med 
trappklättrare är en lämplig hemtjänstinsats. 

lA ;1 ~rL~n-
#1/itvJ'I\_\.)Js>-~'-v~ 
Ag~1b von schoting ( \ 
Förvaltningschef J 
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DNR 2013/94 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 022.4-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 

lena Nyström 
verksamhetschef äldreomsorgen 

lena.nystrom@sala.se 
733 25 Sala vard. och. omsorgsforva ltnlngen@ sa la. se 

www.sala.se 
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~ KOMMUN KOMMUN .iP;. 

BREV 

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

BYGGENHETEN 

SALA KOM :U . 
Kommunstyrelsens liirvaltnlng 

Sara ]ernberg tel. 0224-747350 
2013-10-11 

!Ink. 
! 
Oiarienr 

Yttrande till motion om trappklättrare 

Då bostadsanpassningsbidraget grundar sig på att anpassa fasta 
funktioner i bostaden så finns inget lagstöd eller möjlighet att köpa in 
trappklättrare istället för att anpassa en trapp med hiss. 
Bostadsanpassning är sista steget och det som tas till om när man 
provat hjälpmedel och det inte fungerar. Bidrag ges till fasta 
funktioner det vill säga det man inte tar med sig när man flyttar. För 
att kunna fä ta del av bidraget så ska man ha en bestående 
funktionsnedsättning. Trappklättrare räknas som en lös inventarie 
då det inte krävs en fast montering av produkten. Trappklättrare 
skulle utifrän bostadsanpassnings synvinkel ses som ett hjälpmedel, 
det kan Värd & Omsorg utreda vidare. Trappklättrare kan i vissa fall 
vara ett bra alternativ till trapphiss men bör då vara ett hjälpmedel 
och idag finns inte trappklättrare med i hjälpmedelssortimentet 

Återanvändningen av de hissar som monteras in med hjälp av 
bostadsanpassningsbidraget är hög, detta trots att det inte kan 
villkoras att den sökande ska äterlämna produkten då behovet 
upphört. 

BYGG-OCH MILJÖ SALA-HEBY 

/~'JrJm;;,~-
t/Sara jernberg U 

Handläggare Bostadsanpassningsbidrag 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 

~ ,~? 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 

Postadress 
Box304 stadshuset 0224-550 00 vx 0224-559 30 12 3910-2 
733 25 SALA Stora Torget Il-post: byggmiljo@sala.se 
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Bilaga KS 2013/ 2f39/4 

S~LASI 
BASTA. 

·08· 26 

MOTION 

2013-07-24 

Trappklättrare som möjliggör att fler äldre kan få komma ut? 

Idag finns det massor av äldre som har valt att bo kvar i sin lägenhet så länge som det går, dessa har också i och med 

att det saknas boendeplatser i stort sett valt att bli inlåsta i sin lägenhet eller ansöka om bostadsan passning. 
Kostnaden för bostadsanpassning ökar i stort sett varje år i Sa!a kommun och kommer att öka, då många av våra 

invånare blir allt äldre. Detta är inte unikt för Sala då många kommuner satsat på att låta människor kunna vistas så 

långt som möjligt i den egna bostaden. 

För att underlätta för de som vill bo kvar att komma ut och samtidigt sänka bostadsanpassningskostnaden finns det nu 
flera olika tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade på marknaden. Bl a sk. Trappklättrare som möjliggör att de som 

sitter i rullstol kan tas upp och ner för trappor utan problem både i den offentliga miijön och i trapphus. 

Detta anser vi vara ett bra alternativ till t ex olika tillfälliga trappinstallationer som ingår i viss bostadsanpassning idag, 

där den sökande måste ansöka om både ditsättning och återställande för att slippa ta kostnaden själv. 

Salas Bästa yrkar därför 
-Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett jämförelseunderlag mellan 

bostadsanpassning med hissanordningar och detta tekniska hjälpmedel. 

-Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att se över möjligheten för 

samhällsbyggnadskontoret att införskaffa detta hjälpmedel samt att de redovisar möjliga investeringsbehov till 

reviderad budget 2014-2016. 

-Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till vård och omsorgsnämnden att se över möjligheterna att införskaffa detta 

hjälpmedel till hemtjänsten samt redovisar till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investeringskostnader 

till reviderad budget 2014-2016. 

Salas Bästas fullmäktigegrupp genom: 

Magnus Eriksson 

Gruppledare Kommunfullmäktige 

SALAS BÄSTA 1 Adress kansli: Gudmundstorp 150, 73391 SALA 1 Telefon: 0708-649717 l info@salasbasta.se 1 www.salasbasta.se 1 



§ 331 

Justerandes sign 

Motion om Wi-Fi 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/62 

Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion med förslag att möj
ligheten till att erbjuda Wi-Fi i Sala tätort ska utredas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/290/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/290/2, yttrande från kommunst<;relsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2013/290/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
alt ledningsutskottet föreslår att kommunstyreisen hemstäHer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att utvidgning av Wi-Fi till ytterligare platser, där Sala kommun har intresse av att 
ge god service, överlämnas till budgetberedningen 2015-2017, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att utvidgning av Wi-Fi till ytterligare platser, där Sala kommun har intresse av att 
ge god service, överlämnas till budgetberedningen 2015-2017, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

16 {24) 



~ SALJfilaga KS 2013/290/1 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om WiFi 
Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att utreda möjligheten att erbjuda WiFi i Sala tätort. 

Motionären skriver att det borde finnas fler platser i Sala, utöver stadsbiblioteket, 
som kunde erbjuda WiFi. Tillgången till WiFi är en konkurrensfördel och genom 
detta skulle Sala visa att den är en stad som förstår vilka krav som finns på 
framtiden och betydelsen för människor att kunna vara uppkopplade. Turister 
skulle kunna använda sig av e-tjänster för att söka information om turistmål i 
kommunen och Salabor skulle kunna sitta i stadsparken och ha ett videosamtaL 

Exempelvis har Helsingborg ett flertal ställen med gratis WiFi i centrala delar av 
staden. Det marknadsförs att där finns tillgång till WiFi och det är en uppskattad 
satsning. Lämpliga platser i Salaskulle vara Busstorget, stadsparken, centrala 
badplatser, kulturkvarteret Täljstenen och idrottsplatser. 

IT -enheten har yttrat sig över motionen. 

1(2) 

2013-10-28 
DIARIENR: 2013/328 

Sala kommun har sedan fyra år tillbaka ett mycket omfattande WiFi-nätverk i många 
fastigheter. Alla förskolor, skolor och många kontor är idag täckta av vårt WiFi
nätverk, totalt finns 275 accesspunkter. 

Redan för två år sedan så skapade Sala kommun publika nät som heter "Välkommen 
till Sala" och motsvarande på engelska. Dessa nät är okrypterade, man behöver alltså 
inget lösenord för att ansluta sig. Dessa nät fanns från början över hela Stora torget, 
Täljstenen och på stadsbiblioteket. Nu finns dessa även vid Silvergruvan, 
Centrumbiografen, idrottshallen och vid Lärkan (badet och stora idrottshallen). 

Sala kommun har för avsikt att utveckla denna service. Det finns inte finns några 
anslagna medel för denna utbyggnad och därför sker det i samband med andra 
arbeten. Därmed kan det publika nätet byggas ut till små kostnader. 

Sala har marknadsfört dessa publika nät mycket sparsamt. Ett av skälen till detta är 
att det inte funnits någon bra loggning på trafiken, vilket innebär att i händelse av 
ett så kallat internetbrott så har kommunen inte kunnat hjälpa Polisen. Nu finns en 
bra loggning vilket gör att det kan vara till hjälp för Polisen. 

Av platser som motionären ger exempel på så har Sala kommun inte täckning på 
busstorget, järnvägsstation, stadsparken, MånsOls och Lärkans sportfält 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Dessa platser skulle kunna få tillgång till WiFi relativt enkelt då fiber finns i 
närheten. Kostnaden är ca 50 000- 100 000 kr per plats, eftersom Sala kommun 
inte har någon egen verksamhet där. Vid Lärkan kommunen egen verksamhet, men 
på grund av de stora ytorna som finns där skulle kostnaderna bli detsamma. 

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

att utvidgning av WiFi till ytterligare platser där Sala kommun har intresse av att ge 
god service överlämans till budgetberedningen 2015-2017 

att därmed anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 

2013-10-28 



""S~l~ Bilaga KS 2013/290/2 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motion om WiFi 
Sala kommun har sedan 4 år tillbaka ett mycket omfattande WiFi nätverk i många 
fastigheter. Alla förskolor, skolor och många kontor är idag täckta av vårt WiFi
nätverk, totalt finns 275 access punkter. 

Redan för två år sedan så skapade vi publika nät som heter "Välkommen till Sala" 

l (l) 
2013-09-09 

DIARIENR: 2013/328 

och motsvarande på engelska. Dessa nät är helt okrypterade och man behöver alltså 
inget lösenord för att ansluta sig. Dessa nät fanns från början över hela Torget, 
Täljstenen och på Biblioteket. Vi har utvecklat detta så att nu finns även dessa nät 
vid Silvergruvan, Centrum biografen, Idrottshallen och vid Lärkan (badet och stora 
idrottshallen). 

Vi har för avsikt att utveckla denna service. Genom att vi inte har några anslagna 
medel för denna utbyggnad så gör vi det i samband med att det sker andra arbeten 
som gör att vi kan bygga ut det publika nätet med mycket låga priser. 

Det vi däremot har varit dåliga på är att marknadsföra att dessa publika nät finns. 
Ett av skälen till det har varit att vi inte har haft någon bra loggning på trafiken 
vilket innebär att i händelse av ett s.k Internetbrott så har vi inte kunnat hjälpa 
Polisen. Vi har nu en bra loggning vilket gör att det kan vara en viss hjälp för Polisen. 

Av platser som Motionären ger exempel på så har vi inte täckning på följande 
platser: 

Busstorget/järnvägsstation 

stadsparken 

MånsOls 

Lärkans sportfält 

Samtliga dessa platser skulle kunna få WiFi access utan större problem då fiber finns 
i närheten. Kostnaden är c:a 50 000 - 100 000 kr per plats när vi inte har egen 
verksamhet där. Vid Lärkan har vi egen verksamhet men p.g.a. de stora ytorna som 
finns där skulle kostnaderna bli detsamma. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-18850 
kommun.info@sa!a.se 
www.sa!a.se 



Bilaga KS 

Motion om Wi-Fi 

Besökare på Salas stadsbibliotek erbjuds idag intern et via trådlöst Wi-Fi-nätverk (nedan 
kallat Wi-Fi). Det möjliggör att besökare på biblioteket kan använda privata datorer eller 
annan utrustning som är kompatibelt med intern et exempelvis; smarta telefoner eller 
läs/surfplattor, för att ge människor tillgång till internet. Det är idag en tillgång som blir allt 
viktigare för alla människor, oavsett åldersgrupp. Tillgången till intern et är idag en 
konkurrensfördeL Sala Kommun visar genom erbjudandet av Wi-Fi att Sala är en stad som 
förstår vilka krav som finns på framtiden och betydelsen för människor att kunna vara 
uppkopplade. 

Tänk om det fanns fler platser i Sala, utöver stadsbiblioteket, som kunde erbjuda Wi-Fi till 
medborgare och besökare i sala. Exempelvis skulle turister kunna använda sig av e-tjänster 
för att söka information om turistmål i kommunen och Salabon kan en solig dag sitta i 
stadsparken och ha ett videosamtal med en vän eller lyssna på musik via någon av många e
tjänster. Det handlar om att kunna skapa ett attraktivt och levande Sala, som visar på 
framtidstro och utvecklings vilja. 

Iden om att erbjuda gratis Wifi är varken unik eller ny. Exempelvis har Helsingborg redan 
idag flera platser med gratis Wi-Fi i centrala delarna av staden. Det marknadsförs och 
tydliggörs att där finns det tillgång till Wi-Fi och det är en uppskattad satsning. Investeringen 
i Helsingborg är 2,2 Mkr, vilket ger 7 mottagare på olika platser och en kapacitet av 7000 
användare som kan vara uppkopplade samtidigt. Självklart är platserna valda så att det inte 
riktar sig mot bostäder, utan att det är på torgen som det ska vara gratis Wi-Fi. 

På samma sätt som i Helsingborg bör det gå att göra i Sala. Kommunen borde se till att det 
på ett antal plaster i tätorten finns tillgång till fritt Wi-Fi. Platserna väljs utifrån att de är 
naturliga mötesplatser. Exempel på sådana lämpliga platser för gratis öppet Wi-Fi i Sala är: 
Busstorget, Stora torget, stadsparken, Centrala badplatser, kulturkvarteret Täljstenen och 
idrottsplatser. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att utifrån motionens intention utreda möjligheten att erbjuda Wi-Fi i Sala tätort 

Andreas Weiborn (M) 

/1~c~( fr/Z/~c~ 
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§ 332 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013j63 

Motion om förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 30 september 2013 
med motion med förslag att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheten 
att kunna erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala kommuns anställda. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/291/1, motionssvar från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Bilaga KS 2013/291/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personalkon
toret 
Bilaga KS 2013/290/1, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsl;lestyrkande 
i} 

7J 

17{24) 



l 
Bilaga 

SALA 
KOMMUN 

KS 2013/291/1 

KOMMUNSTYRELSEN 

Svar på motion om förmåner via löneavdrag för anställda i 
salakommun 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 30 september med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska 
utreda möjligheten att kunna erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala kommuns 
anställda. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att Sala kommun är en bra arbetsgivare som 
strävar efter att vara en intressant arbetsgivare i konkurrensen om kompetent 
personal. Som ett led i det bör Sala kommun erbjuda fler löneavdragsgilla förmåner 
för sina anställda via löneväxling. Det kan till exempel handla om avdrag för 
pensionsförsäkringar eller hemdator. 

Sala kommun erbjuder idag medarbetare löneväxling till pension och semesterdags
växling, alltså byte av semesterersättning mot extra semesterdagar. Vidare erbjuds 
cykelersättning för viss personal, exempelvis hemtjänstpersonal, som regelbundet 
använder egen cykel i tjänsten. Syftet är här att uppmuntra alternativ till 
bilanvändandet Kommunen subventionerar även friskvård och medlemskap i 
personalföreningen FRISK. 

Frågan om bruttolöneavdrag har behandlats i kommunstyrelsens dåvarande 
arbetsgivardelegation för cirka tre år sedan. Beslutet blev då att kommunen, i 
egenskap av skattefinansierad verksamhet, inte ska erbjuda förmåner som sänker 
skatten. I motiveringen beaktades även att bruttolöneavdrag av olika slag innebär 
att sjuk- och föräldrapenning påverkas för den enskilde medarbetaren. 

Dagens arbetsgivarutskott jobbar aktivt med frågan att vara framtidens attraktiva 
arbetsgivare. Då det i dags läget framkommit att de anställda hellre ser andra 
satsningar som t.ex. karriärmöjligheter inom kommunen, en ökad lönespridning, bra 
friskvård, rätten till distansarbete, kunna specialisera sig och en personlig 
utveckling m.m. Så ligger fokus på att jobba fram bra förmåner som gagnar både de 
anställda och kommunen. 

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

Att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spåreho (S) 
l:e vice ordförande Kommunstyrelsen 

l (l) 
2013-12-11 

ULRIKA SPÅREBO 



PIN SALA Bilaga KS 2013/291/2 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

YTTRANDE 

Förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun 

l (l) 
2013-10-27 

YTTRANDE 

SALA KOfv1MUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

11nk. 

(;~~~3/ i.· 

Motionen från Andreas Weiborn och Michael PB Johansson (M) föreslår flera löneavdragsgilla 
förmåner till Sala kommuns anställda via löneväxling. 

Svar 
Som motionärerna påpekar är det viktigt att Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare för att 
locka till sig och behålla kompetent personal. 

Sala kommun erbjuder i dag medarhetare löneväxling till pension och semesterdagsväxling (byte 
av semesterersättning mot extra semesterdagar). Vidare erbjuds cykelersättning för viss personal 
(t ex hemtjänstpersonall som regelbundet använder egen cykel i tjänsten. Syftet är att uppmuntra 
alternativ till hilanvändande. Kommunen subventionerar även friskvård och medlemskap i 
personalföreningen FRISK. 

Frågan om bruttolöneavdrag har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation för ca tre 
år sedan. Beslutet blev då att kommunen, i egenskap av skattefinansierad verksamhet, inte ska 
erbjuda förmåner som sänker skatten. l motiveringen beaktades även att bruttolöneavdrag av 
olika slag innebär att sjuk- och föräldrapenning påverkas för den enskilde medarbetaren. 

Min uppfattning är att vi ska fortsätta ha det förhållningssätt till skattefinansierade förmåner som 
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation uttryckt. 

Jane Allansson 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Jane.A!!ansson@sala.se 

Direkt: 0224-55122 



Bilaga KS 2013/291/3 

Motion om förmåner via löneavdrag för anställda Sala Kommun 

Det är viktigt att Sala Kommun är en bra arbetsgivare för Sala Kommuns 

anställda samt att Sala verkar för att vara en intressant arbetsgivare i 

konkurrensen om kompetent personal. Som ett led i det arbetet bör Sala 

Kommun erbjuda flera löneavdragsgilla förmåner till Sala Kommuns 

anställda via löneväxling. Många kommuner och företag arbetar idag 

med olika förmånserbjudanden till sina anställda. Det kan exempelvis 

handla om avdrag för pensionsförsäkringar eller hemdatorer. l Västerås 

behandlas nu frågan om att kunna erbjuda cykel- och el cykel via 

löneavdrag. Det finns som sagt flera möjligheter till att kunna erbjuda 

förmåner via löneavdrag. 

Därför föreslår vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheten att kunna 

erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala Kommuns anställda 

Andreas Weiborn (M) 

Azir-zv:J b? (!for / 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken 

INLEDNING 

Dnr 2013/64 

Nielas Larsson inkom den 14 augusti 2013 med förslag att en träningsstation ska 
byggas i stadsparken. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/292/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ord
förande 
Bilaga KS 2013/292/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/292/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att !ednings1Jtskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
atl aiJSe medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kom m unstyreisen 

Utdragsbestyrkande 

18 (24) 



l 
Bilaga 

SALA 
KOMMUN 

KS 2013 / 292 / 1 l (l ) 
2013-10-10 

DIARIENR: 2013/312 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOM UN · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -12- 1 1 

Svar på medborgarförslag om träningsstation i stadsparken 

Nielas Larsson inkom den 14 augusti med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att man bygger en träningsstation i stadsparken. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

stadsparken är ett utmärkt ställe att utöva motion genom promenader, jogging och 
löpning. För styrketräning, som förslaget bygger på, finns det i dagsläget ett flertal 
gym i stadskärnan liksom på Lärkans simhall. På elljusspåret, Ökenbron finns också 
redskap i likhet med förslaget. 

Redskap till en träningsstation av detta slag bör vara av det slag som inte kan 
utsättas för sabotage eller förstörelse, som tyvärr är vanligt. 

En utredning har gjorts över stadsparken med uppdrag att presentera hur 
stadsparken kunde bli attraktivare. Denna utredning redovisades april 2012 med b. 
la förslag på hur Åkraträdgård kan utnyttjas genom att t.ex. utveckla ute gymmet 
med en träningspaviljong. 
En satsning på en träningspaviljong medför kostander i form av inköp och skötsel av 
paviljongen. Fför att kunna förverkliga detta så får frågan lyftas i framtida 
budgetberdedning. 

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

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-Olov Ra p p 
Kommunstyrelsens ordförande 

per·olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224·74 71 00 
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~KOMMUN 

SALAKOMMUN 
Ku ttur & Fritid 

Ink. 2013 -10- O 3 

Diarienr l 

l (l) 
2013-10-03 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kultur- och fritidskontoret 
Åke Lantz 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -12- 1 1 

Svar på Medborgarförslag 
Förslag från Nielas Larsson angående träningsstation i stadsparken. 

Ideer om att utnyttja vår stadspark mer till gagn för våra medborgare är välkomna och tas 

välvilligt emot. Hur den ska utnyttjas mer råder många delade meningar om där också 

ekonomi kontra utnyttjandegrad måste vägas in. 

l många städer finns träningsredskap i parker för tränings flitiga medborgare och på sikt kan 

det också vara en verklighet i Sala. 

stadsparken är fortfarande ett utmärkt ställe att utöva motion genom promenad, jogging 

och löpning. För styrketräning, som förslaget bygger på, finns i dagsläget ett flertal gym i 

stadskärnan liksom på Lärkans simhall. På elljusspåret, Ökebron finns också redskap i likhet 

med förslaget 

Om man i förlängningen kan se ett ekonomiskt utrymme och ett område i stadsparken som 
är lämpat för en träningsstation så bör man titta på redskap som inte kan utsättas för 

sabotage eller förstörelse, som tyvärr är vanligt. 

Utifrån ovanstående så har vi förslaget i åtanke i fortsatt planering av stadsparken. 

Konstverket, som nu är placerat i en del av stadsparken, är en tillfällig installation och 

kommer inte att permanentas. Däremot så kan andra tillfälliga installationer bli verklighet 

även i framtiden. 

Med hopp att Du är nöjd med svaret så hoppas jag Du fortsätter besöka både stadspark och 

andra permanenta anläggningar för motion och rekreation. 

MVH 
Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 
Sala kommun 
Kultur o Fritidskontoret 
Besöksadress: Sportfältsgatan (Badhuset) 
Postadress: Box 304. 733 25 Sala 
E-post: ake.lantz@sala.se 
Hemsida: www.sala.se 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel : 0224-74 70 00 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
Kultur- och fr it idskontoret 

733 25 Sala 
www.sala.se 

Fritidsservice 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 



Bilaga KS 2013 / 292 /3 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 13 augusti 2013 21:58 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Eriksnäsgatan 4 733 39 Sala 

E-post (e mail) 
nielas jajje88@hotmail.com 

Namn (fornamn och efternamn) (name) 
Nielas Larsson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelc;ens förvaltning 

Ink. 2013 -OK 1 4 

Hej! Jag skrev tidigare innan den här sommaren lite kort om jag skulle vilja ha en 
tränings station i parken, Väldigt enkelt med några stänger man skulle hänga i och 
dra sig upp. V ar tydligen Roger Nilsson som är ansvarig över detta och jag fick 
svar att han skulle se över det jag frågade också om skateboard rampen borde 
lagas. Men det var som hände var att det kom upp en stor stål konstruktion som 
allajag har pratat med att den varken fyller någon sorts funktion eller är särskilt 
snygg. Jag gav ett förslag för att kunna utnyttja våran fina park vi har i Sala för att 
kunna motionera men det verkade inte Roger Nilsson tycka var nått bra förslag. 
något i den här stilen : 
http :l lwww. google.se/imgres?imgurl=http :l l s portyspiceblog.files. wordpress. c om/ 
20 l 01061utornhusgymet
ritning l .jpg&imgrefurl=http:l/innerstrengthblog.com/201010610 llcoolt
utornhusgym/&h=684&w=9 12&sz=l54&tbnid=rQlKYXFpG KM8M:&tbnh=90 
&tbnw= 120&zoom=1 &usg= p7w7cDUEQyoXEFZ02ChBA2jOpMs=&docid= 
xbsjUSDRH
p._yQM~.s~e2(~ej~I4KUr~XO_QQ{4.h..SKx.QC_:l~g~Stv~g~OCC4_Q9QE_~At\.&c!w:=1 
45 Skulle gärna vilja höra ett svar varför inte en sån här sak skulle kunna få plats i 
våran stora stadspark istället för en stål konstruktion ? det är ju skämt på riktigt. 
vänliga hälsningar l Nielas Larsson 

Telefon/mobil (phone) 
0763355044 

Länk till sida 
Medborgarförslag 
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§ 334 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr2013/65 

Medborgarförslag om att bygga nya toaletter och skötrum i 
lekparken,Stadsparken 

INLEDNING 
Pia Samuelsson inkom den 5 juni 2013 med förslag att toaletter med skötrum ska 
byggas i stadsparkens lekpark. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/293/1, svar pä medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/293/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/293/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

m anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KS 2013/293/1 

Ink. 

Diarier. r 
::ZD!'~ 

Svar på medborgarförslag, bygg nya toaletter och skötrum i 
lekparken 

Pia Samuelsson inkom den 5 juni med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs toaletter med skötrum i lekparken, 
stadsparken. 

Förslagsställaren skriver att lekparken i stadsparken är en populär lekpark där det 
tyvärr inte finns någon möjlighet att gå på toaletten eller byta en blöja. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

Tekniska kontoret har investeringsmedel för att utveckla stadsparken med ny 
kioskbyggnad, parkering m.m. under 2014/2015. Nya toaletter inklusive skötrum 
kommer att byggas i samband med detta projekt. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

1(1) 
2013-10-31 

DIARlEN R: 2013/263 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 022.4·188 50 
kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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YTTRANDE 
USA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-74 75 61 

DIARIENR: 2013/263 

SALA KOMMUN -
Kommunstvrelsens förvallning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

Medborgarförslag, bygg nya toaletter och skötrum i lekparken 
Ett medborgarförslag har inkommit till Sala kommun om önskemål om nya toaletter 
samt skötrum i anslutning tilllekparken i Sala stadspark 

Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig kring medborgarförslaget 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 
Tekniska kontoret instämmer att toaletter inklusive skötrum behövs i anslutning till 
lekparken i Sala stadspark. 

Tekniska kontoret har investeringsmedel för att utveckla stadsparken med ny 
kioskbyggnad, parkering m m under 2014/2015. Nya toaletter, inkiusive skötrum, 
kommer att byggas i samband med detta projekt 

1 l 



Bilaga KS 2013/293/3 

Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

kommun.info@sala.se 
den 4 juni 2013 13:04 
Virve Svedlund 
Formulärdata från "Service- Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Dammgatan 17, 733 38 Sala 

E-post (e mail) 
jopi47@hotmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Pia Samuelsson 

Välj ett alternativ (opinion_ category) 
Synpunktiförslag 

Vill du att vi kontaktar dig'! (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

SAlAKOM UN . 
Kommuns!yml~ens förvaltning 

05 

Jag önskar att man bygger nya toaletter samt skötrum i lekparken. Det är en populär lekpark men tyvärr 
finns inga möj-ligheter att byta blöjor och gå på en fräsch toa. Bygg ett liknande hus som vid Väsby 
Kungs gärd. Vi ska ju inte avskräcka folk från att besöka v är fina lekpark pga låsta och äckliga toaletter. 

Telefon/mobil (phone) 
0224-10971 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

l 



IisALA 
~KOMMUN 

§ 335 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/66 

Medborgarförslag om ett kommunalt båthus för kanoter vid 
Långforsen 

INLEDNING 
Erik Hultby inkom den 16 september 2013 med förslag om att det ska byggas ett 
kommunalt båthus för kanoter vid Långforsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/294/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/294/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/294/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget tili Måns Ols-sällskapet, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till Måns Ols-sällskapet, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
r, 

_,/,/} 
l x / 
l!! l / 

j t~ 
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2013-10-31 

OIARIENR: 2013/344 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOM, 
Kommunstyrelsens förvallning 

Ink 

Svar på medborgarförslag om kommunalt båthus för kanoter 
vid Långforsen 

Erik Hultby inkom den 16 september med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs ett kommunalt båthus för kanoter vid 
Långforsen. 

Förslagsställaren skriver att många personer använder Långforsen till paddling. Det 
är ett problem att transportera sin kanot/kajak till och från sjön varje gång. Det 
skulle underlätta med ett kommunalt båthus där kommuninvånarna kan hyra plats 
för sin kanot/kajak En möjlig plats skulle vara grillplatsen på Broddbovägen, där 
det är lätt att gå i från bryggan. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

I dagsläget är det inte utrett hur stort behovet är av förvaring för kanoter. De flesta 
som förslagsställaren varit i kontakt med tar hellre hem sin kanot efter 
paddlingsturen, dels eftersom kanotens värde är stort och dels för att man väljer att 
paddla i olika sjöar. 

Man behöver utreda om det finns hyresgäster för att göra en sådan investering. 
Även placeringen skulle behöva utredas närmre. En placering i en offentlig miljö 
skulle vara att föredra då risken för intrång och förstörelse kan minska där insynen 
är större. 

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

att ge kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet i samarbete med Måns O Is
sällskapet i uppdrag att ta reda på intresset och kostnaderna för uppförande av ett 
båthus vid Långforsen 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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SAL,A KOrvllln N -
Kommunscyrelsens föntaltnlng 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kultur- och fritidskontoret 
Åke Lantz 

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRsLAG 

Förslag från Erik Hultby angående kommunalt båthus, 

Förslag från Erik Hultby är att bygga ett Kanot/Kajak förråd där man kan förvara sin båt 
istället för att frakta den hem efter varje tur man halt Det skulle i sä fall vara läsförsett och 

förslag på plats är Damboskid där det finns en bra brygga att lägga i båten ifrån, 

Förslaget avslås tillsvidare då vi inte vet hur stort behovet är av en förvaring av kanoter på 
detta sätt, De flesta undertecknad varit i kontakt med tar hellre hem kanoten efter sin tur då 

dels värdet av den är stort men också för att man ofta väljer olika sjöar att paddla i och 
därför väljer att förvara den i sitt hem_ 

Kommer behovet att öka, exempelvis bland de som vill ha en egen kanot vid Långforsen och 
inte har tillgång till fordon att transportera hem den, kan beslutet omprövas, I dagsläget 
behöver vi se att vi har hyresgäster till större delen av en sådan byggnad innan vi investerar i 
detta, Om så skulle bli fallet så får placeringen av det diskuteras, En placering i en mer 
offentlig miljö kanske vore att föredra då risken för intrång och förstörelse kunde minska där 

insynen är större. 

Hoppas Du är nöjd med svaret och skulle Du eller vi få indikationer på att behovet finns för 

många intressenter är vi beredda att utreda möjligheten vidare, 

MVH 
Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 
salakommun 
Kultur o Fritidskontoret 
Besöksadress: Sportfältsgatan (Badhuset) 
Postadress: Box 304, 733 25 Sala 
E-post: akeJantz@sala_se 
Hemsida: www,sala,se 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sa!a 
Växel: 0224-74 70 00 

1 l 

Åke lantz 
Fritidsutvecklare 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224~ 188 50 

kommun.info@sala.se 
Kultur- och fritidskontoret 

733 25 Sala 
www.sala.se 

Fritidsservice 
ake.!antz@sala.se 

Dlrekt: 0224-747830 
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IisALA rr;i KOMMUN 

§ 336 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Medborgarförslag om miljön längs Särskogsleden 

INLEDNING 

Dnr 2013/67 

Boende utefter Särskogsleden inkom den 16 september 2013 där de efterfrågar 
vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön längs Sör
skogsleden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/295/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/295/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/295/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per~Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur bullerminsk~ 
ning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 
att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att uppdra tiii kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur bullerminsk
ning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 

att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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-~~~~ PER-OLOV RAPP 
DIREKT: 0224-74 7100 

KOMMUNSTYRELSEN 

Svar på medborgarförslag för att minska buller på Sörskogsleden 

Boende utefter Särskogsleden har inkommit med ett medborgarförslag i vilket de 
efterfrågar vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön. 

2008 invigdes Förbifart Sala på sträckan Broddbo - Evelund samt Evelund 
Sörkivsta. Syftet med den nya vägen var att de nationella vägarnarv 56 och rv 70 
skulle uppnå de standardkrav som ställs på denna typ av väg. Utöver det fanns ett 
behov att öka framkomligheten och säkerheten genom att radikalt minska andelen 
genomfartstrafik i Sala tätort. 

l planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Sala fanns även långt gående 
planer på ny väg mellan Särkivsta och Uppsalavägen. Denna del av vägen byggdes 
dock aldrig av Trafikverket på grund av ekonomiska skäl. Idag finns den ej heller 
upptagen i den nationella planen för vägbyggnation fram till2024. Planen revideras 
dock varje år vilket ger möjlighet till påtryckningar i frågan. 

Mätningar visar att andelen tung trafik ligger i paritet med europavägars andel tung 
trafik, ca 20 %. Det är icke acceptabelt då vägen numera endast ingår som en länk i 
det kommunala huvudvägnätet 

Denna höga andel tung trafik, som till nästan uteslutande del, utgörs av "smittrafik'' 
orsakar bland annat: 

• Bullerstörningar för närboende 

• Vibrationer 

• Ökade kostnader för slitage 

• En trafikosäker miljö i Sala tätort 

Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och av Trafikverket, att 
Särskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik. En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. Skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomfartstrafik genomfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade skyltplaceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Särskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet. 



Kommunstyrelsen 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan) skulle byggas på L v 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmåL 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Särskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

jag delar i högsta grad medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Särskogsleden och att åtgärder måste komma till stånd för att radikalt minska den 
tunga genomfartstrafiken. 

Förnyad kontakt med Trafikverket kommer att tas för att i samräd med Sala 
kommun och de närboende och andra berörda längs Särskogsleden undersöka och 
genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke önskvärda tunga 
genomfartstrafiken på Särskogsleden och därigenom minska bullerproblematiken 
för de närboende och olycksfallsriskerna längs leden. Sala kommun kommer också 
årligen att bevaka och påtala för Trafikverket i samband med årligen reviderade 
nationella planer behovet att snabbare färdigbygga Förbifarten, del Sörkivsta. 

I avvaktan på en permanent lösning tittar nu Sala kommun/Tekniska kontoret på 
mindre åtgärder som tillsammans kan ge viss effekt på andelen tung 
genomfartstrafik på Sörskogsleden. Bland annat kan nämnas: 

• Förnyad utredning avseende förbud mot genomfartstrafik m m 

• Viktbegränsningar 

• Utskick tilllogistikföretag, speditörer och åkerier med vädjan om att 
använda vägvisad väg 

• Översyn av hastighetsbegränsningar 

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

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med Trafikverket och allmänheten att 
skyndsamt genomföra möte om hur bullerminskning på Särskogsleden snabbt och 
effektivt kan ordnas 

att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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~ SALA Bilaga KS 2013/295/2 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

VITRAND E 

Medborgarförslag för minskat buller på Sörskogsleden. 

Diarlenr j 
201~3. 

i 

1(3) 
2013-12-06 
YTTRANDE 

LISA GRANSTRÖM 
DIREKT: 0224-747561 

Boende utefter Särskogsleden har inkommit med ett medborgarförslag i vilket de 
efterfrågar vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Riksväg 56 är ett mycket viktigt stråk för tung trafik mellan Norrköping och Gävle. 
Den kallas "räta linjen" och utgör ett komplement till E4:an förbi Stockholm. 

2008 invigdes Förbifart Sala på sträckan Broddbo- Evelund samt Evelund 
Sörkivsta. Syftet med den nya vägen var att de nationella vägarnarv 56 och rv 70 
skulle uppnå de standardkrav som ställs på denna typ av väg. Utöver det fanns ett 
behov att öka framkomligheten och säkerheten genom att radikalt minska andelen 
genomfartstrafik i Sala tätort 

I planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Sala fanns även långt gående 
planer på ny väg mellan Särkivsta och Uppsalavägen. Denna del av vägen byggdes 
dock aldrig av Trafikverket på grund av ekonomiska skäL 

innan Förbifart Sala byggdes var Trafikverket väghållare till Sörskogsleden, som då 
var en delsträcka av rv 56 genom Sala. Efter byggnationen av Förbifarten 
genomfördes en förhandling och Sala kommun övertog väghållningsansvaret för 
Sörskogsleden, då denna nu endast skulle ingå som en länk i det kommunala 
huvudvägnätet I samband med kommunens övertagande ersatte Trafikverket 
kommunen med 2, 7 miljoner kr för kommande underhåll. 

Trafikverket är även fortsättningsvis väghållare på länsväg 800 mellan 
Evelundsrondellen till strax innan infarten till Sörskogsleden. 

NULÄGE 
Mätningar mellan år 2008-2011 på Särskogsleden visar att andelen tung trafik, trots 
den nya förbifarten, varierar mellan 15-20%. En ny trafikmätning genomfördes 
under november 2013 (av Trafikverket) som fortfarande visar att andelen tung 
trafik är 21 o/o. Detta är en mycket hög andel som ligger i paritet med europavägars 
andel tung trafik 

Denna höga andel tung trafik, som till nästan uteslutande del, utgörs av "smittrafik" 
orsakar bland annat: 

• Bullerstörningar för närboende 

• Vibrationer 

• Ökade kostnader för slitage 

• En trafikosäker miljö i Sala tätort 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ORSAKSANAL YS 
Tekniska kontoret gör bedömningen att orsaken till den höga andelen tung trafik på 
Sörskogleden, trots Förbifart Salas tillkomst, är att Förbifart Sala är ca 1,5 km längre 
sträcka att åka än att välja Iv 800 och Sörskogsleden, för bland annat räta linjens 
trafikanter. 

Sala kommun/Tekniska kontoret anser dessutom att situationen uppkommit på 
grund av att sista delen av förbifarten, från Särkivsta till Uppsalavägen, ej 
genomförts. 

SALA KOMMUNS TIDIGARE AGERANDE 
Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och av Trafikverket, att 
Särskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. Skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomfartstrafik genomfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade slwltp!aceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Särskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet. 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan) skulle byggas på L v 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmål. 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Särskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

YTTRANDE 
Sala kommun delar medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Sörskogsleden. 

Sala kommun anser att Trafikverket är ansvarig att, i samråd med Sala kommun 
undersöka och genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke 
önskvärda tunga genomfartstrafiken på Särskogsleden och därigenom minsk_a 
bullerproblematiken för de närboende . 

.1\.tgärder måste ä;•en vidtas för att minska den tunga genomfartstrafiken så att 
underhållskostanden på Särskogsleden inte kraftigt överstiger den beräkningen som 
genomfördes i samband med övertagandet av vägen. 

Utefter lv 800 rör sig många oskyddade trafikanter, barn som väntar på skolskjuts, 
cyklister i och med avsaknad av cykelbana och gående till gruvan, vilka utsätts för 
stora trafiksäkerhetsrisker på grund av den stora andelen tung trafik Sala kommun 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

anser att Trafikverkets framkomlighetsmål måste ställas mot miljö-och 
trafiksäkerhetsmåL Sala kommuns åsikt är att hälsoriskerna med buller och 
vibrationer och den trafiksäkerhetsrisk, som den tunga trafiken utgör, väger tyngre 
än målet om framkomlighet för de fåtal tunga transporter som måste ta L v 800 för 
vidare genomfart mot t ex Möklinta och Saladamm. 

J avvaktan på en permanent lösning tittar nu Tekniska kontoret på mindre åtgärder 
som tillsammans kan ge viss effekt på andelen tung genomfartstrafik på 
Sörskogsleden. Bland annat kan nämnas: 

• Förnyad utredning avseende förbud mot genomfartstrafik m m 

• Utskick tilllogistikföretag, speditörer och åkerier med vädjan om att 
använda vägvisad väg 

• Översyn av hastighetsbegränsningar 

Dock krävs mer omfattande åtgärder för att uppnå tillräck!iga resultat avseende 
andelen tung trafik. 
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jSALAKOM UN 
1 Kommunstyrelsens förvaltning 

i Ink 2013 -11- l 9 

Sala kommun har nyligen lämnat yttrande kring Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

Av Sala kommuns svar framgår att delar av Räta linjen-projektet (R v 56) 
omnämns i planförslaget men att sista delen av förbifart inte finns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära 
negativa konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller --och 
vibrationssitnationen utefter Sörskogsleden. 

Med anledning härav ställer vi boende uttned Särskogsleden frågan vilka 
åtgärder Sala kommun planerar för att förbättra vår miljö. 

. . l ' ' r;'" 
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SALAifOMMUN · 
Kommunstvrels&ns förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Ink. 2013 -12- i O 
Kornmunstyrelsen Oiarfenr 

Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista föreslås bli reviderad enligt bifogat 
underlag samt att gälla from 2014-01-09. 

• Ny HR-konsult har anställts på Personalkontoret 
• Ny bibliotekschefbörjar sin anställning den 7 januari. 
• Revidering av ersättare för överförmyndarverksamheten eftersom att en 

handläggare slutar sin anställning. 
• För kontoren Medborgarkontor, Kultur- och fritidskontor samt för 

Samhällsbyggnadskontor ska nya ansvarskoder införas fr.o.m. 
20 14-01-0 l. Orsaken är att de ansvarskoder som infördes i samband 
med omorganisationen 2012-07-01 inte längre stämmer överens med 
hur organisationen ser ut idag. 

Revideringarna anges med kursiv stil samt med streck i kanten. 

(t~ 
Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 
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IIlUII SALABialga KS 2014/5/2 
~KOMMuN Attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Gäller from : 2014-01-09 

Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

10000000- Kommunstyrelsens Kommunchef 
19999999 förvaltning Jenny Nolhage 

10000000 Kommunchef Kommunchef Ekonomichef 
Jenny Nolhage Lennart Björk 

Personalchef 
J an e Allansson 

11000000- Personalkontor Personalchef Lönechef 
11999999 Jane Allansson Madeleine Hammarström 

HR-konsult 
Annika Almqvist 
Höddelius 
HR-konsult 
Marianne Saroppala 

13000000- ~edborgarkontor Kontorschef Enhetschef 
13999999 Silvana Enelo-J ansson Christofer Berg 

13100000 Administrativ en.'let Enhetschef 
Gunilla Pettersson 

13200000 Juridisk enhet Enhetschef 
Virve Svedlund 

13300000- Informationsenhet Enhetschef Informationssekreterare 
13399999 Christofer Berg Pelle J o hans son 

13400000 !T-enhet IT-chef IT -samordnare 
Peter Tejne Daniel Lingblom 

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 

15000000- Tekniskt kontor Kontorschef 
15999999 Göran Åkesson 

V erksamhetsutvecklare/ 
stf kontorschef 
Margareta Furenmo 

15900000 Kostenhet Kostchef 
Christine Jirving 

16000000- Kultur- o Fritidskontor Kontorschef Bibliotekschef 
16999999 Roger Nilsson Boel Simonsson 

Badmästare 
Elinor Lingblom 

16010000 Fritidskonsulent uppföljning Informatör 
Elizabeth Söderström 

16120000 Kulturkvarteret Tälj stenen Föreståndare 
Anki Ohlson 

16220000 l :e idrottsplatsvaktmästare l :e idrottsplatsvaktmästare 
Tommie Silversten 

16240000 Fritidsutvecklare Fritidsutvecklare 
Åke Lantz 

16250000 Fritidskonsulent Fritidskonsulent 
fritid/omsorg -\_ L"+, : se 1~en 

16260000 Ungdomslokalen Fritidsledare 
Björn Rojling 

16270000 Aktivitetssamordnare Aktivitetssamordnare 
Lena Larsson 

17000000- Samhällsbyggnadskontor Kontorschef Enhetschef 
17999999 Magnus Holmberg Muhr Dan-Ola Norberg 

Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

17100000- Planerings- och utvecklings- Kontorschef 
17199999 e Pliet Magnus Holmberg Muhr 

17200000 Byggenhet Enhetschef 
Dan-Ola Norberg 

17250000 Bostadsanpassning Handläggare 
Ing-Marie Svensson 
Handläggare 
Marlene Eirud 
Handläggare 
Sara Jemberg 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

17300000- Miljöenhet Enhetschef 
17399999 Magnus Gunnarsson 

18000000- Räddningstjänst Räddningschef Stf räddningschef 
18999999 Göran Cederholm Dick Forsberg 

Stf räddningschef 
Ove Jansson 

19000000- Krisberedskap Räddningschef Beredskapsplanläggare 
19999999 Göran Cederholm Rickert Olzon 

20000000 Revisionen Ordförande 
Sven Erik Carlsson 

21000000 Övelförmyndare Enhetschef Handläggare 
Virve Svedlund Kristoffer Akesson 
Kontorschef 
Silvana Enelo-J ansson 

9 Finansförvaltning Ekonomichef Controller 
Personalomkostnader Lennart Björk Inger Lindström 
Kapitalkostnader Redovisningsekonom 
skatteintäkter, utjämningsbidrag 

Anna Cedervång Generellt statsbidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Avskrivningar 
Extraordinära kostnader/intä.!(ter 
Pensionsskuldsf6rändringar 
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