
KOMMUNSTYRELSEN 

Kallelse till sammanträde 
Organ Kommunstyrelsen 

Plats Gustav Adolfsalen 

Tid Torsdagen den 6 februari 2014, kl13.30 

1 Utseende av justerare 

2 Bidrag till studieförbund, grundbidrag (KFU § 6) 

Bilaga KS 2014/25/1 

Föredragning av Roger Nilsson. 

3 Idrotts- och fritidsplan; förlängning av tid för färdigställande av planen 
(KFU § 7) 

Bilaga KS 2014/26/1 

4 Konstpedagogisk enhet; ansökan till Landstinget Västmanland (KFU § 9) 

Bilaga KS 2014/27/1 

Föredragning av Petra jablonski. 

5 Förslag om reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands län 
(SBU § 4) 

Bilaga KS 2014/28/1-2 
Kompletterande underlag finns i akt. 

Föredragning av Magnus Gunnarsson. 

6 Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac i Nedre Dalälvsområdet; yttrande 
(SBU § 5) 

Bilaga KS 2014/29/1-2 

Föredragning av Magnus Gunnarsson. 
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KALLELSE 
Jlll ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

7 Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation samt reviderade riktlinjer 
för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun, skolskjutsar (LU § 3) 

jfr Bilaga KS 2014/6/1-4 
Bilaga KS 2014/6/5 

8 Omfördelning av resurser för centralisering av löneassistenter (LU § 4) 

jfr Bilaga KS 2014/7/1 

9 Västmanlandsfonden; teckning av aktier (LU § 5) 

jfr Bilaga KS 2014/9/1-2 



Kommunstyrelsen 

10 Redovisning av tillgänglighetsarbetet i Sala kommun (LU § 6) 

jfr Bilaga KS 2014/10/1-2 
Bilaga KS 2014/10/3 

11 Remiss från Försvarsdepartementet om Skydd för geografisk information (SOU 
2013:51) yttrande (LU § 11) 

jfr Bilaga KS 2014/12/1-2 

12 Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten (LU § 12) 

jfr Bilaga KS 2014/13/1 

13 Utredning om eventuell ny organisation för myggbekämpning; yttrande 
(LU § 15) 

jfr Bilaga KS 2013/287/2 
jfr Bilaga KS 2014/16/1 

14 Förlängt avtal mellan Sala kommun och Nedre Dalälvens Intresseförening 
(LU § 16) 

jfr Bilaga KS 2014/17/1 
Bilaga KS 2014/17/2-3 

15 Gemensamma planeringsförutsättningar 2015-2017 

Bilaga KS 2014/30/1 
Kompletterande handling skickas senare. 

Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. 

16 Bokslut 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och 
överförmyndare 2013, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag samt 
begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2013 (LU § 17) 

Bilaga KS 2014/21/1-4 

Föredragning av jenny Nolhage. 

17 Redovisning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 
(LU § 18) 

Bilaga KS 2014/22/1 

Föredragning av jenny Nolhage. 

18 Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014 (LU § 19) 

Bilaga KS 2014/23/1-2 

Föredragning av jenny Nolhage. 
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Kommunstyrelsen 

19 Reviderad Verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens förvaltning 
(LU § 20) 

Bilaga KS 2014/24/1-2 

Föredragning av jenny Nolhage. 

20 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen (LU § 21) 

jfr Bilaga KS 2014/8/1-2 
Bilaga KS 2014/8/3 

21 Minnesplats för Nils Israelsson (LU § 22) 

jfr Bilaga KS 2014/19/1-2 

22 Kompletteringsval 

23 Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
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l SAlA 
KOMMUN 

§KFU 6 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-23 

Bidrag till studieförbund, grundbidrag 

Beredning 

Roger Nilsson föredrar ärendet 

Bilaga KFU 2014/5, sammanställning 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 

Dnr 2014/67 

i!1t föreslå kommunstyrelsen att fördela grundbidrag till studieförbund enligt bilaga 
2014/5 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att fördela grundbidrag till studieförbund enligt bilaga 
2014/5 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

81161 



En modell för fördelning av kommunens folkbildningsanslag mellan studieförbunden 
Modellen bygger på Folkbildningsrådets principer för fördelning av statsbidraget 
mellan studieförbunden. 
Förklaringar: 
Ingångsvärde: 
Deltagartimmar: 

Grundbidrag: 
Volymbidrag 
Målgruppsbidrag: 

Respektive studieförbundsandel av hela bidraget föregående år 
Volymmått för cirkelverksamhetens omfattning-
Folkbildningsrådet räknar om även kulturverksamheten till deltagartimmar. 
Del av anslaget som fördelas på basis av ingångsvärdet 
Del av anslaget fördelat efter antalet deltagartimmar senast avslutade verksamhetsår 
Del av bidraget som fördelas efter målgrupper. Riktad verksamhet -handikappade och invandrare, 
Korttidsutbildade =deltagare i cirklar i basämnen, Boende i glesbygd= H-region 5 och 6 

Kronor 
Tillgängligt anslag för det budgetår som fördelningen avser 298 000 kr 

178800 
74500 
44700 

Grundbidrag 178800 60,00% procent av anslaget 
Volymbidrag 74500 25,00% procent av anslaget 
Målgruppsbidra 44700 15,00% procent av anslaget 

Grundbidrag 
KuF utbet i januari 

Studieforb Belopp 
ABF 88 541 kr 
Bilda 6 918 kr 
Folkunivers 7 259 kr 
Studiefrämj 19 562 kr 
StudfVuxensk 20 592 kr 
NBV 9 105 kr 
SfMedborgar 16 522 kr 
SENSUS 10301kr 

SUMMA 178 800 kr 

SALA KOMMUN 
Kuttur & Fritid 

ink. 2013 -12- 1 4 
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§ KFU 7 

Justerandes sign 

Idrott- och fritidsplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-23 

Dnr 2014/65 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 157 att ge kultur- och fritidsutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbetet 
med det lokala föreningslivet Denna redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 
senast den 31 maj 2014. 

Beredning 

Roger Nilsson föredrar ärendet 

Bilaga KFU 2014/6, skrivelse från Roger Nilsson 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att förlänga tid för färdigställande av idrott- och fritidsplan till30 september 2014 

Anders Westin (C) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidskontoret redovisar en arbetsplan vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde i februari. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att föresl å kommunstyrelsen besluta 

att förlänga tid för färdigställande av idrott- och fritidsplan till 30 september 2014, 
samt 

att kultur- och fritidskontoret redovisar en arbetsplan vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde i febru ari. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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PJl'l SALA Bilaga KS 2014/26/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

SKRIVELSE 

Ang kommunal plan för idrott och fritidsliv 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 157 

SALAKOMMUN 
Kuttur & Fritid 

Ink. 2014 -01- Z J 

Olarier::?o4 / lt(} 1 2 

att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och 
fritidsplan för sala kommun i samarbetet med det lokala föreningslivet 

att den lokala idrotts- och fritidsplanen ska innehålla en nu lägesbeskrivning, vision, 
mål och strategier på hur salas idrotts- och fritidsliv kan utvecklas fram till 2024 

att förslag på en lokal idrotts- och föreningsplan, som fastställs av 
kommunfullmäktige, redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2014 

Med anledning av personalsituationen på kultur- och fritidskontoret behöver 
tidsramen utökas för inlämnaodet av ett förslag på lokal idrotts- och föreningsplan. 

För att kunna göra ett grundligt och kvalitativt arbete ansöker kultur- och 
fritidskontoret om anstånd med inlämnaodet av ett förslag på en lokal idrotts- och 
föreningsplan till kommunstyrelsen senast 2014-09-30. 

Kultur och Fritid 

Ii 1~ R~~son-
Kontorschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224·-188 50 

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

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. ni l ss on @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 



iiisALA 
~KOMMUN 

§KFU9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-23 

Konstpedagogisk verksamhet 

INLI!DNING 

Dnr2013/70 

Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla utställningsverksamheten och 
nå en större publik vill de bygga upp ett pedagogiskt program i samarbete dels med 
Sala kommuns skolor, men även med andra inrättningar i regionen. l!n ide som de 
vill titta närmare på är om det vore möjligt att utforma en mobil konstpedagogisk 
verksamhet i Västmanlands län. Syftet med detta är att främja barn och ungas 
möjligheter att uppleva och skapa konst samt utveckla den konstpedagogiska 
kompetensen i länet. 

Beredning 

Petra jablonskl fåredrar ärendet 

Bilaga KFU 2014/8, projektbeskrivning från Agu1!limuseet och missiv från Petra 
Jablonski 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att Sala kommun ingår i försturlien till mobil konstpedagogisk verksamhet, samt 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att finansiera deltagandet i studien på 41 000 
kr inom ramen för egen budget, förutsatt att medfinansiering från landstinget 
Västmanland beviljas. 

Michael PB Johansson (M) yrkar som tilläggsyrkande 

att kommunens finansiering också förutsätter 
a.t!;_Sala konstfårening bidrar med 5 000 kr samt arbetsinsats. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Amanda Lindblad (S) och Michael PB Johanssons 
(M) yrkanden. 

Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande 

BI!SLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att Sala kommun ingår i fårstudien till mobil konstpedagogisk verksamhet, samt 

att fåreslå kommunstyrelsen besluta att finansiera deltagandet i studien på 41 000 
kr inom ramen får egen budget, förutsatt att medfinansiering från landstinget 
Västmanland beviljas. 

att kommunens finansiering också förutsätter 
a.tt.Sala konstförening bidrar med 5 000 kr samt arbetsinsats. 
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Forts§ 9 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Sala konstförening 

:::t?-;_p l4012l? 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2014-01-23 
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Bilaga KS 2014/27/1 

Ink. 2014 ·01- 2 9 
' Aktbilaga i 

Missiv gällande konstpedagogisk enhet i länet Dpb: 

2014-01-13 
Reviderat 2014-01-24 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsutskottet tog del av Aguelimuseets projektbeskrivning vid 
sammanträde den 17 december 2013 där Aguelimuseet söker medel för att undersöka 
förutsättningarna för museet som bas för mobil konstpedagogisk verksamhet i 
Västmanlands län. Vid Kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 23 januari 2014 
beslutades att Sala kommun ska ingå i förstudientill mobil konstpedagogisk verksamhet, 
samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att finansiera deltagandet i studien på 41 000 
kr inom ramen för egen budget, förutsatt att medfinansiering frän landstinget 
Västmanland beviljas samt att Sala konstförening bidrar med 5 000 kr samt arbetsinsats. 

Som ett av två befintliga konstmuseer i länet, behöver Aguelimuseet arbeta med den 
konstpedagogiska verksamheten för att nä en större och bredare publik, med särskilt 
fokus på barn och unga. Genom en förstudie kan behoven kartläggas, vad som krävs för 
att uppfYlla dessa behov samt en kalkyl över kostnader redovisas. Förstudien planeras 
under sommaren och hösten 2014 och syftet är att främja barn och ungas möjligheter att 
uppleva och skapa konst samt utveckla den konstpedagogiska kompetensen i länet. 
Syftet är också att den mobila enheten ska kunna nä fler människor ute i länet som pga 
avståndet inte har möjlighet att ta del av den konstpedagogiska verksamheten. 

Förstudiens mål och vision 
Förstudiens mål är att skapa underlag och ett finansieringsförslag för en heltidstjänst för 
konstpedagog samt deltid för verksamhetsledare att utveckla konstpedagogiska arbetet 
(och vara pol för konstnärer som arbetar i konstpedagogiska sammanhang). Förstudien 
ska påvisa hur den konstpedagogiska verksamheten ska se ut i samarbete med Västerås 
konstmuseum samt visa hur verksamheten integreras i skolans undervisning och om 
den kan utgöra en del av kulturgarantin eller RIK verksamheten. l förstudien kommer 
kommunikationen med skolorna i Sala kommun vara viktig samt skolor i de nordligare 
kommunerna i Västmanland, främst Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. 

Visionen är att barn och unga i Sala kommun ska besöka museet och uppleva och skapa 
konst minst en gäng under sin skoltid och att fler barn och unga i Sala kommun och 
omkringliggande kommuner ska fä möjlighet att uppleva och skapa konst i skolan 
och/ eller på fritiden. 

Genomförandet av törstudien 
För att kunna genomföra förstu di en krävs en ansökan till projektbidrag frän Landstinget 
Västmanland senast den 1 april, där kommunen avsätter medel till förstu di en. Den totala 
kostnaden förförstudien är 87.000 kr där en projektledare frän Aguelimuseet ingår. 

jag föreslär att Kommunstyrelsen beslutar 



att Sala kommun ingår i förstu di en om mobil konstpedagogisk verksamhet i länet och 
bidrar med 41.000 kr. 

Petra Jablonski 
Kulturentreprenör Sala kommun 



SMJ\KOMMUN 
f\uitur & Fritid 

!n'< 2013 -12- 1 U 

Projektbeskrivning 

Aguelimuseet som bas för en mobil konstpedagogisk verksamhet i 
Västmanlands län 

Introduktion 

Som en del i AgUE!Iimuseets arbete med att utveckla utställningsverksamheten och nå en 
större publik vill vi bygga upp ett pedagogiskt program i samarbete dels med Sala kommuns 
skolor, men även med andra inrättningar i regionen. En ide som vi vill titta närmare på är om 
det vore möjligt att utforma en mobil konstpedagogisk verksamhet i Västmanlands län. Syftet 
med detta är att främja barn och ungas möjligheter att uppleva och skapa konst samt 
utveckla den konstpedagogiska kompetensen i länet. l en sådan lösning skulle Agw§limuseet 
kunna fungera som samarbetspartner till Västerås konstmuseum i det pedagogiska arbetet 
och arbeta med skolor och andra grupper som p.g.a. avståndet tvekar att ta sig till Västerås. 
Det finns bara två museer i länet och det vore fördelaktigt att bygga upp samarbetet emellan 
dessa och det vore naturligtvis också ett bra stöd för Aguelimuseet, både i uppstartsfasen 
och i det fortsatta arbetet med pedagogiken. Den konstpedagogiska verksamheten vi tänker 
oss ska vara utformad på ett sådant vis att den på bästa sätt integreras i skolornas 
undervisning, t.ex. kan den utgöra en del av redan existerande program såsom kulturgarantin 
eller RIK. 

Det första steget i det här arbetet är att göra en förstudie under våren 2014, där vi kan 
undersöka förutsättningarna för museet som bas för mobil konstpedagogisk verksamhet i 
Västmanlands län. l en sådan förstudie bör ingå en kartläggning av vilka behov som finns, vad 
som krävs för att uppfylla dessa behov och en kalkyl över vad detta skulle kosta. 

Förstudiens mål och vision 

Förstudiens mål är att skapa underlag och ett finansieringsförslag/plan för en heltidstjänst 
för konstpedagog samt deltid för verksamhetsledare att utveckla konstpedagogiska arbetet 
(och vara pol för konstnärer som arbetar i konstpedagogiska sammanhang). Förstudiens 
vision är att barn och unga i Sala kommun ska besöka museet och uppleva och skapa konst 
minst en gång under sin skoltid. Att fler barn och unga i sala kommun och omkringliggande 
kommuner ska få möjlighet att uppleva och skapa konst i skolan och/eller på fritiden. 

Organisation 

Projektledare vid Aguelimuseet samt arbetsgrupp: 
• Västerås konstmuseum, rådgivande kring hur en verksamhet kan se ut och byggas upp 
• Kungsängsgymnasiet, sala, pedagogiskt utvecklingsarbete ur ett skolperspektiv 
• Kulturombud från grundskolor i Sala 
• Tjänsteman på skolförvaltningen och representant för kulturfråge i Sala kommun 
• Moderna Museet, Ylva Hillström, konstpedagogisk resurs med fokus på samlingar 
• skolförvaltningscheffrån ev. samarbetskommun 
• Tärna Folkhögskola 



Samarbetspartners, t ex medverkan som inspiration i workshop: 
• Konstkonsulent Jämtlands län, har arbetat med en mobil konstpedagogisk verksamhet i 
flera kommuner 
• Ingrid Falk, kursansvarig för kursen Pedagogik och didaktik för konstnärer 

Genomförande av förstudien 

Ett viktigt fokus under förstudienskulle vara kommunikationen med skolorna i Sala kommun 
samt skolor i de nordligare kommunerna i Västmanland, främst Norberg, Fagersta och 
Skinnskatteberg. Ett antal möten och workshops genomförs där vi lyssnar på skolornas behov 
och presenterar olika sätt att arbeta med konst i samklang med läroplanen. l det arbetet 
skulle Västerås konstmuseum kunna spela en viktig roll i bistånd med rådgivning och 
föreläsare. Ett nära samarbete med sala kommuns egna grundskolor och gymnasium är en 
förutsättning för att en dylik verksamhet ska fungera. 

Upplägg: 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Kick-off workshop: vad är projektet, vilka ideer, kontakter och nätverk finns för 
att skapa en verksamhet? 

Research och enskilda möten med deltagare i arbetsgruppen. 

Workshop där ett utkast till pol presenteras och gruppen arbetar kring det 
materialet. 

Fortsatt formulering och finansieringsarbete, möten med finansiärer etc. 

Rapport presenteras för sala kommun och Landstinget Västmanland. 

Kalkyl förstudie 

Utgifter 

Lön/Arvode: 

-projektledare vid Aguelimuseet, 20% i 6 mån: 57 900kr (in kl. arbetsgivaravgifter etc.) 

-föreläsningar, inspiration t ex Jämtlands konstpedagogiska verksamhet: 15 OOOkr 

Materia V mat workshops mm: 10 OOOkr 

Resor: 20 OOOkr 

Totalt: 102 900kr 

Intäkter -detta är en kalkyl och inga intäkter är klara ännu 

Sala kommun: 49 OOOkr bidrag 

Landstinget Västmanland: 49 OOOkr 

Sa/a konstförening: 4 900kr samt arbetsinsatser vid workshops, seminarier etc. 

Johanna Byström Sims 

Intendent Aguelimuseet- Sala konstförening 
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-21 

SALA KOMM 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 7 
Diarlenr.:Zo l 
Opb: 

Dnr 2013.1665 

Yttrande angående förslag till reviderade riksintressen för 
friluftslivet i Västmanlands län 

INLEDNING 
I Sala kommun finns tre områden som utpekas som riksintresse för friluftslivet. 
Dessa är Nedre Dalälvsområdet, Svartådalen samt Salakalken (Sala Silvergruva). De 
två senare är nya utpekade områden. Med friluftsliv menas i detta sammanhang 
vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling. 

Beredning 
Bilaga SBU 14/4/1, reviderat tjänsteyttrande, 2014-01-21 

Enhetschef för miljöenheten, Magnus Gunnarsson, föredrar ärendet. 

BESLUT 
Samhällbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, 

att anta yttrande angående förslag till reviderade riksintressen för friluftslivet i 
Västmanlands län enligt bilaga SBU 14/ 4/1. 

Notering: Christer Eriksson (C) återkommer med eventuella synpunkter angående 
yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 





PIN SALA HEBY G Bilaga KS 2014/28/1 
~ KOMMUN KOMMUN ;D;E;:: 
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BYGG OCH MILJÖ 
DNR 2013-1665 ADM 

BYGG- OCH MILJÖ SALA-HEBY 
Magnus Gunnarsson 

Förslag till reviderade riksintressen för friluftslivet i 
Västmanlands län. 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadskontoret har fått rubricerade remiss för yttrande. I Sala kommun 
finns tre områden som utpekas som riksintresse för friluftslivet. Dessa är Nedre 
Dalälvsområdet, Svartådalen samt Salakalken(Sala Silvergruva). De två senare är 
nya utpekade områden. Nedre dalälvsområdet finns redan som riksintresse. 
Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. 

I Miljöbalken regleras områden för riksintressen inom naturvård, kulturmiljö samt 
friluftsliv. Ett riksintresse är ett områden som är av nationell betydelse för vitala 
samhällsintressen. När ett riksintresse pekas ut är det för att skydda det från 
åtgärder som kan skada riksintressets värden. I den nu aktuella remissen är det 
a lltså friluftslivets utveckling och intressen inom de utpekade områdena som skall 
skyddas. 

Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att man så långt möjligt ska kunna 
utnyttja mark- och vattenområden för flera olika ändamål samtidigt genom god 
planering och hänsyn från respektive verksamhet. Men avvägningar måste också 
göras mellan intressen som inte går att förena. 

Bedömningen att ett område är av riksintresse för ett visst ändamål innebär att 
detta intresse ska ges företräde framför andra allmänna och enskilda intressen när 
frågor om markanvändning avgörs. Hänsynen till riksintresset gäller oavsett om en 
planerad verksamhet eller åtgärd avser mark innanför eller utanför det redovisade 
områdets gränser. Det väsentliga för bedömningen för ett område är om värdena för 
riksintresset skadas påtagligt och om det finns eller inte finns konkurrerande 
riksintressen för samma område. 

Att ett område är redovisat som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken innebär inte 
ett ovillkorligt skydd eller en direkt rätt att använda det för det ändamål som det 
redovisats för. Ett område eller delar av det kan dessutom bedömas vara av 

SAlAKOMMUN Besoksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Magnus Gunnarsson 
Bygg- och miljöfcirvaltningen Sala-Heby 
Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 

byggmiljo@sala.se 
Magnus. Gunnarsson@ sa la. se 

Direkt: 0224-74 73 71 
www. sala.se 
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Bygg- och miljö Sala-Heby 

riksintresse för mer än ett ändamål. Det är först i en juridiskt bindande plan eller i 
en tillståndsprövning som frågan om dess användning slutligen avgörs. 

l prop 2009/10:238 Framtidens friluftsliv betonas att det är kommunerna som 
bör verka för att tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala 
planeringen. Det är viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång 
till tätortsnära natur i den kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där 
konkurrensen om mark är hög. 

Yttrande 
Sala kommun är väl medveten om de värden som finns inom de nu utpekade 
områdena. De är även delvis riksintressen for naturvård och kulturmiljö. 
Riksintressena utgör viktiga inslag vid kommunens översiktliga planering mm. 

De nya utpekade områdena har beaktats i den kommunal planeringen. 
Grönstruktur, rekreation samt kultur har varit angelägna frågor vid framtagningen 
av Plan for Sala Stad, en fördjupad översiktsplan for Sala tätort. Denna berör 
området salakalken som finns utpekat i forslaget Svartådalen har idag en 
engagerad intressesfår for att utveckla besöksnäringen i detta område. Kommunen 
stöder dessa initiativ. 

För att utveckla de värden och de verksamheter som finns inom de utpekade 
områdena är det viktigt att riksintresset ses som en hjälp i en framtida utveckling. 
Det är angeläget att det inte läggs restriktioner som försvårar utveckling och drift 
av de verksamheter som idag finns och verkar i dessa områden. De angivna 
exemplen på åtgärder som kan påverka värdena i riksintresset är generella och ger 
ingen vägledning på vad som påverkar, skadar eller utvecklar riksintresset. Likväl 
som en exploatering kan skada riksintresset så kan det även vara en forutsättning 
för att göra området tillgängligt och fungerande för besökande. I forslaget nämns 
fler parkeringsplatser i Svartådalen som en utvecklande åtgärd samtidigt som det 
anges att det inte bör ske någon exploatering. 

Ur Naturvårdsverkets riktlinjer för den nu aktuella översynen framgår att: 
"Förutsättningarna att behålla värdena i områden av riksintresse hänger 
samman med vilka mål som sätts för bevarandet, vad som kan påverka värdena 
och hur mycket värdena påverkas. För att karaktärisera värdena behövs tydliga 
värdebeskrivningar. " 

Vilka värden skall riksintresset i de nu utpekade områdena skydda ? Är de 
förenliga med de initiativ till utveckling som finns och de som planeras? För att 
svara på detta behöver målen och värdebeskrivningarna vara tydligare än vad som 
finns med i det nu liggande förslaget. 

Det finns även en risk for att de olika riksintressena kan kollidera och motverka 
varandra. 
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Avgränsningen av de utpekade områdena har ej granskats i detalj av resursskäL 
En granskning av avgränsningen mot Plan för Sala stad har dock gjorts för 
området Salakalken. Avgränsningen överensstämmer här med de intentioner 
områden som är utpekade i planen. 

arsson 

BILAGA 
Utdrag ur Naturvårdsverkets riktlinjer för revideringen av riksintressen: 
Att göra en fullständig förteckning över alla tänkbara hot är en ogörlig uppgift då 
hoten ständigt förändras. Nedan följer exempel på åtgärder och verksamheter som 
kan skada värdena för friluftslivet: 

• exploatering (bostadsbebyggelse/permanent eller fritidshusbebyggelse/, 
industrianläggningar, vindkraft, farleder för båttrafik m.m.) 
• bulleralstrande verksamheter (vattenskoterköming, vattenskidåkning, 
överflygning med motordrivna flygplan på låg höjd m.m.) 
• barriärskapande verksamheter (vägbyggen) 
• hinder längs stränder som kan påverka friluftlivets utövande på land och vatten 
t ex vattenkraftutbyggnad, stängsling 
• negativ visuell påverkan etc. (telemaster, kraftledningar och vindkraftsverk) 
• friluftslivsverksamheter som påverkar eller skadar naturvårdsvärden som utgör 
en del av motivet för att området är av riksintresse för friluftslivet (ridning på 
känsliga marker, motordriven verksamhet och högt besökstryck m.m.) 
• friluftslivsverksamheter som påverkar eller stör varandra (bullrande 
fritidsverksamheter i tysta områden) 
• lukt, vibrationer och annan störande verksamhet (pappersbruk, bergkross,) 

• storskaliga bruksformer (kalavverkning). 

3 (3) 

20 14·01-21 





Bilaga KS 2014 / 28 / 2 

Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Mårten Gustafsson 
Telefon 010-224 92 64 
marten . gustafsson@lansstyrelsen .se 

REMISS 

Datum 

2013-12-02 

enligt sändlista 

Förslag till reviderade riksintressen för friluftslivet i 
Västmanlands län 

Diarienummer 

500-645-13 

Regeringen gav 2013 länsstyrelserna i uppdrag att lämna underlag till 
Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt 
tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 januari 2014. 

I Västmanlands län finns nio befmtliga riksintresseområden. Dessa kvarstår, men 
Länsstyrelsen föreslår reviderade gränser och beskrivningar för dessa områden. 

Dessutom föreslår Länsstyrelsen att fem nya riksintresseområden ska tillkomma. 
Urvalet av nya områden har skett utifrån följande kriterier: 

• området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- ochfeller 
kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är eller kan bli 
attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs. 
det har turistiskt intresse 

• områden som är viktiga för många människors friluftsliv och att de kan 
nyttjas ofta och mycket (detta gäller i första hand för storstadsregionerna, i 
detta förslag har vi inkluderat närheten till Västerås tätort). 

Urvalet av områden har gjorts utifrån diskussioner vi har haft vid fyra träffar med 
länets kommuner i april samt utifrån dialog inom Länsstyrelsen. 

Denna remiss består av beskrivningar och kartmaterial för såväl befintliga 
riksintresseområden som föreslagna nya områden. A v beskrivningen framgår 
vilka kriterier som ligger till grund för utpekandet av området, vilka 
friluftsaktiviteter som utövas inom området samt en beskrivning av områdets 
värden och förutsättningarna för att dessa värden ska bevaras och utvecklas. 

Synpunkter kan lämnas för samtliga områden eller för de områden som berör 
respektive kommun eller organisation. För att förenkla detta urval följer här en 
kommunvis uppdelning 

• Arboga: Hjälmaren, Hjälmare kanal och Arbogaån 

• Fagersta: Malingsbo-Klotenområdet, Färnaområdet, Strömsholms kanal och 
Kolbäcksån 

Postadress 
721 86 VÄSTERAs 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen .se/vastman land 
vastmanland@lansstyrelsen.se 
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Västmanlands län 

REMISS 

Datum 

2013-12-02 

• Hallstahammar: Strömsholm, Strömsholms kanal och Kolbäcksån 

• Kungsör: Hjälmare kanal och Arbogaån 

• Sala: Nedre Dalälvsområdet, Salakalken, Svartådalen 

• Skinnskatteberg: Malingsbo-Klotenområdet, Färnaområdet 

• Surahammar: Färnaområdet, Strömsholms kanal och Kolbäcksån 

• Västerås: Strömsholm, Askö-Tidö, Ridö- Sundbyholmsarkipelagen, 
Ängsöarkipelagen, Rocklunda-Rönnbyområdet, Västeråsfjärden 

• Köping och Norberg berörs inte av riksintressen for friluftslivet 

Diarienummer 

500-645-13 

För information om vad riksintressen innebär samt riktlinjer for detta uppdrag, 
kontakta Mårten Gustafsson eller besök Naturvårdsverkets hemsida: 
www.naturvardsverket.se 

Synpunkter på detta förslag tas tacksamt emot via epostellerbrev (se sidhuvud 
för adress) senast den l O januari 2014. 
Med vänlig hälsning, 

Bilaga 
Sammanställning av samtliga reviderade riksintressen 
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Sändlista 
Arbogakommun 
Botaniska Föreningen i Västmanlands län 
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Köpings kommun 
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Västerås stad 
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~ Länsstyrelsen * Västmanlands län 
Datum 

2013-12-02 

NEDRE DALÄLVSOMRADET (U10) 

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV l 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Kommun: 
Sala 

Area: 
Totalareal: l 581 ha. 

Land: X ha. 

Vatten: X ha. 

H uvudkriterier: 
Området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur
och/eller kulturmiljöer. 

Området har särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. 

Stödkriterier: 

Områdethar 

• intresseväckande naturvärden 

• intresseväckande kulturvärden 

• en låg ljudnivå där man kan uppleva stillhet 

• tilltalande landskapsbild (utblick över landskap och vatten m.m.) 

• sällsynta växter och djur 

• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar 

• goda förutsättningar för att området ska vårdas 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
vastmanland@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Friluftsaktiviteter: 

Datum 

2013-12-02 

Följande friluftsaktiviteter bedrivs primärt i området: 

• båtsport och kanoting 

• fiske 

• naturupplevelser 

• kulturupplevelser 

• vandring/promenader 

Områdets avgränsning: 
Nedre Dalälven är en del av ett större område som fortsätter in i Dalarnas, 
Gävleborgs och Uppsala län. Riksintresset följer gränsen för Fämebofjärdens 
nationalpark i sydöst och i övrigt 300 m från Dalälvens strandlinje fran1 till 
Länsgränsen mot Dalamas län. 

Områdets huvuddrag: 
Nedre Dalälven erbjuder en mycket rik och omväxlande natur, både för land- och 
vattenbaserat friluftsliv. Friluftsvärdena bygger till stor del på hela 
riksintresseområdet som sträcker sig in i flera län. Här dominerar de stora, starkt 
uppflikade och ofta örika fjärdarna stora delar av landskapet. De avbryts på flera 
ställen av forsande och strömmande vatten omgivet av lummiga lövskogsbestånd. 
I Västmanlands del ingår Dalälven och dess södra strandmiljöer. En del av 
riksintresset ingår i Färnebofjärdens nationalpark som erbjuder goda 
naturupplevelser genom sitt attraktiva landskap och rika växt- och djurliv. Fjärden 
är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. 
Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammeJskog ger besökare 
oförglömliga naturupplevelser 

Beskrivning av områdets friluftsvärden: 

Båtsport, kanoting och fiske 

Nedre Dalälven och Färnebofjärden är bl.a. genom vildmarkskaraktären och 
fiskevattnen ett attraktivt och välkänt område for bl.a. kanoting och fritidsfiske. 
Utgångspunkter för besökande och friluftsaktiviteter finns framförallt i 
angränsande län, i Gysinge, Östa och Tyttbo. Vid Tyttbo finns fina 
strömfiskevatten som delvis ligger i Västmanlands län. För gädda och abborre 
erbjuder fjärdarna goda fiskevatten både sommar och vinter. 
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Naturupplevelser 

Datum 

2013-12-02 

Nästan samtliga i Mellansverige vanligt förekommande skogstyper finns i och 
kring Färnebofjärdens nationalpark. I Västmanlands läns del av riksintresset är det 
framförallt naturupplevelserna i Tinäset och vid Dalälvens strand som lockar. I 
Tinäset som ligger både i Västmanlands och i Uppsala län finns en 
naturskogsmiljö med bl.a. ett rikt fågelliv. Hit söker sig ornitologer, 
naturintresserade och besökare som vill uppleva ett lugn och en ostörd miljö. 
Naturupplevelserna vid Dalälven är framförallt kopplade till vatten- och 
forsmilj ön. 

Kulturupplevelser 

Kulturupplevelserna i det sammanslagna riksintresseområdet är i första hand 
kopplade tilllämningar efter tidiga bosättningar på åsvallarna och fåboddriften. I 
länets del av riksintresseområdet ingår bl.a. Ängsövallen, en fåbodsmiljö som nås 
bäst via vattenvägen. 

Vandring och promenader 

Tinäset i områdets södra del, utgör den sydvästra entren till nationalparken. Här 
får man räkna med längre promenader för att komma in i nationalparkens stora 
barrskogsområden och fina våtmarker. Här finns parkering, vandringsleder, 
vind$kydd, eldstäder och en stuga vid Aldersbäcksrör som står öppen under delar 
av året. Vandringsstigar och vindskydd finns även längs Dalälven i områdets 
norra del. Dessa utnyttjas i första hand av sportfiskare. 

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets 
värden: 
Större delen av riksintresset är skyddat som nationalpark. Beslut, skötselplaner 
och bevarandeplaner bedöms som tillräckliga för att bevara detta områdes värden. 

Leder, parkeringar, besöksanordningar och informationsskyltar som bidrar till att 
öka natur- och kulturupplevelserna i området bör underhålls för att inte minska 
detta friluftsvärde. Förvaltningen av nationalparken utgör kärnan i detta. Nya 
anordningar och aktiviteter kan med fördel tillkomma för att utveckla områdets 
attraktivitet för friluftslivslivet Dessa bör dock inte stå i konflikt med 
nationalparkens syfte, natur- och kulturvärdena eller vara störande för besökarnas 
upplevelse av området. 

F ör att utveckla områdets tillgänglighet vore det gynnsamt om de vägar som finns 
till området hålls öppna för allmänheten och att tillgängligheten till den södra 
Dalälvsstranden förbättras. 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län Datum 

2013-12-02 

Atgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan 
skada områdets värden 
Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden av riksintresse för friluftslivet skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dess natur- eller kulturmiljö. 

Vid Nedre Dalälvsområdet bedöms att följande åtgärder påtagligt skulle kunna 
skada områdets värden: 

• exploatering längs Dalälven där särskilt åtgärder som kan påverka 
allmänhetens uppfattning om områdets tillgänglighet ska tas i beaktande 
(t.ex. bostadsbebyggelse, industrianläggningar, vindkraft m.m.) 

• bulleralstrande verksamheter (vattenskoterkörning, vattenskidåkning, 
överflygning med motordrivna flygplan på låg höjd m.m.) 

• hinder längs stränder som kan påverka friluftlivets utövande på land och 
vatten (t.ex. vattenkraftutbyggnad, andra vattenhinder, stängsling m.m.) 

• verksamheter och anläggningar som riskerar att negativt påverka 
vattenkvaliteten, t.ex. genom näringsläckage eller utsläpp av giftiga ämnen 

• negativ visuell påverkan (t.ex. telemaster, kraftledningar och vindkraftsverk) 

• friluftslivsverksamheter som påverkar eller skadar naturvårdsvärden som 
utgör en del av motivet för att området är av riksintresse för friluftslivet 

• storskaliga bruksformer (t.ex. kalavverkning) 

• förfall av fåbodsrniljöerna 

Genom att följa upp områdets nyttjande och vilka friluftsaktiviteter som bedrivs 
så kan man göra en bedömning av vilka konsekvenser en förändring av 
naturmiljön kommer att få för friluftsövandet i området. 

Inverkan av enskilda företag i nuet och framtiden kan vara begränsad, men de 
samlade effekterna av många arbetsföretag och verksamheter kan bli omfattande 
och påtagliga. Vid bedömningen av konsekvenserna av enskilda arbetsföretag 
eller verksamheter är det därför viktigt att försöka se framåt och summera olika 
effekter. 

Planering och säkerställande: 
Riksintresset berörs av planer och bestämmelser, se karta 2. Dessa utgörs av: 

• Nationalparksbeslut Färnebo:fjärden 

• Natura 2000-område (SP A och SCI) Färnebo:fjärden syd 

• Ramsarområde Dalälven-Färnebo:fjärden 

• Naturreservatsbeslut och Natura 2000-område (SCI) Bysjöholmarna 
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2013-12-02 

• Två biotopskydd och ett flertal naturvårdsavtallängs Dalälvens södra 
strand 

Andra riksintressen som berörs: 
Riksintresset berör andra riksintressen (se karta 3): 

• Natura 2000 SCI och SP A, MB 4 kap 

• Riksintresse naturvård, MB 3 kap 6 § 

• Riksintresse kust, turism och friluftsliv, MB 4 kap 2 § 

• Riksintresse vattendrag, MB 4 kap 6 § 

Övrigt underlag: 
Övrigt underlag utgörs av översiktsplanen för Sala kommun. 

I Sala kommuns översiktsplan (2012) finns inga planer på exploatering i området 
som bedöms kunna skada dess friluftsvärden. 

Referenser: 
Sala kommuns översiktsplaner (www.vasteras.se) 

Naturreservatsbeslut, skötselplaner och Natura 2000 bevarandeplaner för 
Bysjöholmarna och Fämebofjärden syd (www.lansstyrelsen.se/vastmanland) 

Information om Fämebofjärdens nationalpark (www.lansstyrelsen.se/gavleborg) 

Information om Ramsarområdet Dalälven-Fämebofjärden (www.ramsar.org) 
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iii!' ' ~ länsstyrelsen W Västmanlands !.lm 

Riksintressen som berör 
Nedre Dalälvsområdet 

Teckenförklaring 

c:J Förslag på avgränsning av riksintresset 

e E;T.! Riksintresse Friluftsli v MB 3 kap 6 § 

• D Nationalpark MB 7 kap 2 § 

e t:::J Naturreservat MB 7 kap 4 § 

e CJ Natura 2000 SCI och ibland SPA 

e O Riksintresse Naturvård MB 3 kap 6 § 

[[]] RÄA Riksintresse Kulturmiljövård MB 3 kap 6 § 

Q LST Riksintresse Energiproduktion, vindkraft MB 3 kap 8 § 

8IB Försvarsmakten Samrådsområde MB 3 kap g§ 

~~\ III e ~ LstU Riksintresse Kust, turism och friluftsliv MB 4 kap 2 § 

... SGU Riksintresse Värdefulla ämnen och material MB 3 kap 7 

- TV Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Flygplats rullbana 

___ TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Flygplats 

Q) TV Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnvägsstation 

Q] TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnväg bangård 

• • • • TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnväg "'JTV Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Framtidajärnväg 

~~~~TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Sjöfart farled 

:_ .• .• . : TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Sjöfart hamn 

e••• TV Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Väg 

~'f TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Framtida väg 

ffi HaV Riksintresse Yrkesfiske sjöar MB 3 kap 5 § 

e - LST Riksintresse Vattendrag MB 4 kap 6 § 
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• Länsstyrelsen 
• Västmanlands län 

Datum 

2013-12-02 

SVARTADALEN (NYTT OMRÅDE) 

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV l 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Kommun: 
Sala 

Area: 
Totalareal: 2297 ha 

Huvud kriterier: 
Området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur
och/eller kulturmiljöer. 

Stödkriterier: 

Området har 

• intresseväckande naturvärden 

• intresseväckande kulturvärden 

• en artrikedom 

Fri luftsaktiviteter: 
Följande friluftsaktiviteter bedrivs primärt i området: 

• fågelskådning 

• kanotpaddling 

• fiske 

• natur- och kulturupplevelser 

Områdets avgränsning: 
Beskrivs senare . . . 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
vastmanland@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Områdets huvuddrag: 
Beskrivs senare . .. 

Datum 

2013-12-02 

Beskrivning av områdets friluftsvärden: 
Beskrivs senare ... 

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets 
värden: 
Hela riksintresset, med undantag för Hällsjön och ett par sträckor längs Svartån, 
ingår i olika Natura 2000-områden. För dessa finns bevarandeplaner som syftar 
till att bevara och skydda respektive områdes utpekade naturtyper och arter. Vid 
Fläckeho finns ett naturreservat, dock utan skötselplan som pekar ut 
friluftsanordningar. Skötsel av naturtyper och de anordningar som finns sköts 
främst via separata uppgörelser med markägare. 

Svartådalens bygdeutvecklingsförening tillgängliggör området genom att erbjuda 
och peka ut tjänster i form av boende, uthyrning, guidningar, evenemang m. m. 

En förutsättning for riksintresset är att parkeringsmöjligheter och tillgängliga 
utsiktsplatser bibehålls och helst utökas. Ingen exploatering eller utveckling av 
området som kan påverka det rika fågellivet bör ske. 

Nötmyrans fuktängar, områdets äldre lador samt broförbindelsen vid Smäcken 
utgör värdefulla besöksmål och bör underhållas. 

Atgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan 
skada områdets värden 

Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden av riksintresse för friluftslivet skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dess natur- eller kulturmiljö. 

Vid Svartådalen bedöms att följande åtgärder påtagligt skulle kunna skada 
områdets värden: 

• exploatering (bostadsbebyggelse/permanent eller fritidshusbebyggelse/, 
industrianläggningar, vindkraft, farleder för båttrafik m.m.) 

• bulleralstrande verksamheter (vattenskoterköming, vattenskidåkning, 
överflygning med motordrivna flygplan på låg höjd m.m.) 

• hinder längs stränder som kan påverka friluftlivets utövande på land och 
vatten t ex stängsling 

• verksamheter och anläggningar som riskerar att negativt påverka 
vattenkvaliteten, t.ex. genom näringsläckage eller utsläpp av giftiga ämnen 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län Datum 

2013-12-02 

• friluftslivsverksamheter som påverkar eller skadar naturvårdsvärden som 
utgör en del av motivet för att området är av riksintresse för friluftslivet 
(störning av fågellivet m.m.) 

• försämrad tillgång till området (t.ex. förfall av leder, försämrad tillgång till 
utsiktsplatser m.m.) 

• fårfall av värdefulla natur- och kulturmiljöer (t.ex. Nötmyrans fuktängar och 
lador) 

Genom att följa upp områdets nyttjande och vilka friluftsaktiviteter som bedrivs 
så kan man göra en bedömning av vilka konsekvenser en förändring av 
naturmiljön kommer att få för friluftsövandet i området. 

Inverkan av enskilda företag i nuet och framtiden kan vara begränsad, men de 
samlade effekterna av många arbetsföretag och verksamheter kan bli omfattande 
och påtagliga. Vid bedömningen av konsekvenserna av enskilda arbetsföretag 
eller verksamheter är det därför viktigt att försöka se framåt och summera olika 
effekter. 

Planering och säkerställande: 
Riksintresset berörs av planer och bestämmelser, se karta 2. Dessa utgörs av: 

• Naturreservatsbeslut Fläckeho 

• Natura 2000 områden (SP A och SCI) Gorgen, Nötmyran, Fläckebo, 
Fläcksjön, Rörbosjön och Vrenninge. 

• Detaljplanelagda områden vid Västerfårnebo och Pilbacken 

• Ett flertal naturvårdsavtal i och längs vattenmiljöerna 

• Ramsarområdet Svartån 

Andra riksintressen som berörs: 
Riksintresset berör andra riksintressen (se karta 3): 

• Natura 2000 SCI och SPA, MB 4 kap 

• Riksintresse naturvård, MB 3 kap 6 § 

• Riksintresse kulturmiljövård, MB 3 kap 6 § 

Övrigt underlag: 
Beskrivs senare .. . 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Referenser: 
Beskrivs senare ... 

4 (4) 

Datum 

2013-12-02 



Svartådalen 

Primära aktiviteter 

~ Fågelskådning 

~ Kanotpaddling 

® Naturupplevelser 

5<. Kulturupplevelser 

~ Fiske 

Övrigt 

* Naturreservat 

D Natura 2000-gräns 

utvärdering av potentiellt 
riksintresse för friluftslivet 
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• Villstmanlacnds !.an 

Riksintressen som berör 
Svartådalen 

Teckenförklaring 

Naturreservat MB 7 kap 4 § 

• l C !) Natura 2000 SCI och ibland SPA 

• E:] Riksintresse Naturvård MB 3 kap 6 § 

• IIJ] RAÄ Riksintresse Kutturmiljövård MB 3 kap 6 § 

Q LST Riksintresse Energiproduktion, vindkraft MB 3 kap 8 § 

EEB3 Försvarsmakten Samrådsområde MB 3 kap 9 § 

ESSSJ LstU Riksintresse Kust, turism och friluftsliv MB 4 kap 2 § 

.Å_ SGU Riksintresse Värdefulla ämnen och material MB 3 kap 7 ~ 
- TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Flygplats rullbana 

- TV Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Flygplats 

Q) TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnvägsstation 

Q] TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnväg bangård 

o o • o TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnväg 

m_ TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Framtida järnväg 

• TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Sjöfart farled 

:.; • .• • : Tv Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Sjöfart hamn 

oooo TV Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Väg 

~'i TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Framtida väg 

EE33 HaV Riksintresse Yrkesfiske sjöar MB 3 kap 5 § 

- LST Riksintresse Vattendrag MB 4 kap 6 § 
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= Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Datum 

2013-12-02 

SALAKALKEN (NYTT OMRÅDE) 

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV l 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Kommun: 
Sala 

Area: 
Totalareal: 337 ha 

Huvudkriterier: 
Området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur
ochfeller kulturmiljöer. 

Stödkriterier: 

Området har 

• intresseväckande naturvärden 

• intresseväckande kulturvärden 

• sällsynta växter och djur 

Friluftsaktiviteter: 
Följande friluftsaktiviteter bedrivs primärt i området: 

• vandring/promenader 

• naturupplevelser 

• kulturupplevelser 

• geologiska upplevelser 

• bad 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
vastmanland@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Områdets avgränsning: 
Beskrivs senare ... 

Områdets huvuddrag: 
Beskrivs senare ... 

Datum 

2013-12-02 

Beskrivning av områdets friluftsvärden: 
Beskrivs senare .. . 

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets 
värden: 
Området erfodrar skötsel for att gynna den rika kalkfloran. Det är också viktigt att 
friluftslivet inom området kanaliseras för att slitage på den delvis känsliga 
vegetationen skall kunna undvikas. Ingen exploatering eller utveckling av området 
som påtagligt skadar de natur- eller kulturhistoriska värdena bör ske. 
Friluftsvärdena gynnas av att besöksanordningar i form av parkeringar, stigar och 
badplatser underhålls. 

Atgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan 
skada områdets värden 

Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden av riksintresse för friluftslivet skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dess natur- eller kulturmiljö. 

Vid s alakalken bedöms att följande åtgärder påtagligt skulle kunna skada 
områdets värden: 

• exploatering (t.ex. bostadsbebyggelse utanfor bebyggda områden, nya 
gruvområden, industrianläggningar m.m.), 

• verksamheter (inklusive friluftsverksamheter) som påverkar eller skadar 
naturvårdsvärden som utgör en del av motivet för att området är av 
riksintresse for fiiluftslivet (för högt besökstryck i floralokaler m.m.), 

• verksamheter och anläggningar som riskerar att negativt påverka 
vattenkvaliteten, t.ex. genom näringsläckage eller utsläpp av giftiga ämnen, 

• förfall av värdefulla natur- och kulturmiljöer (t. ex. igenväxning av 
floralokaler och historiskt intressanta gruvområden), 

• försämrad tillgång till det historiska gruvområdet och badplatsen vid Måns
Ols. 

Genom att följa upp områdets nyttj ande och vilka friluftsaktiviteter som bedrivs 
så kan man göra en bedömning av vilka konsekvenser en förändring av 
naturmiljön kommer att få för friluftsövandet i området. 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län Datum 

2013-12-02 

Inverkan av enskilda företag i nuet och framtiden kan vara begränsad, men de 
samlade effekterna av många arbetsföretag och verksamheter kan bli omfattande 
och påtagliga. Vid bedömningen av konsekvenserna av enskilda arbetsföretag 
eller verksamheter är det därför viktigt att försöka se framåt och summera olika 
effekter. 

Planering och säkerställande: 
Riksintresset berörs av planer och bestämmelser, se karta 2. Dessa utgörs av: 

• Natura 2000 område (SCI) salakalken 

• Detaljplanelagda områden i riksintressets norra delar (Måns-Olsområdet, 
Amebo, Mellandammen och Gravhagen 

• Biotopskyddsområde vid Grovbyn 

Andra riksintressen som berörs: 
Riksintresset berör andra riksintressen (se karta 3): 

• Natura 2000 SCI och SPA, MB 4 kap 

• Riksintresse naturvård, MB 3 kap 6 § 

• Riksintresse kulturrniljövård, MB 3 kap 6 § 

Övrigt underlag: 
Beskrivs senare .. . 

Referenser: 
Be skri vs senare . .. 
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Riksintressen som berör 
salakalken 

Teckenförklaring 

c=J Förslag på avgränsning av riksintresset 

[!! Riksintresse Friluftsliv MB 3 kap 6 § 

c::J Naturreservat MB 7 kap 4 § 

• g Riksintresse Naturvård MB 3 kap 6 § 

• [[] RAA Riksintresse Kulturmiljövård MB 3 kap 6 § 

• D Natura 2000 SCI och ibland SPA 

Q LST Riksintresse Energiproduktion, vindkraft MB 3 kap 8 § 

8333 Försvarsmakten Samrådsområde MB 3 kap 9 § 

~ LstU Riksintresse Kust, turism och friluftsliv MB 4 kap 2 § 

.A,. SGU Riksintresse Värdefulla ämnen och material MB 3 kap 7 

- TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Flygplats rullbana 

larv R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Flygplats 

Q) TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnvägsstation 

Q] TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Järnväg bangård 

• • • • TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Järnväg 

c:'Jrv Rl Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Framtidajärnväg 

~~~~TV Rl Kommunikationer. MB 3 kap 8 §Sjöfart farled 

:.:e·•: TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Sjöfart hamn 

• • • • TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 §Väg 

~~TV R l Kommunikationer, MB 3 kap 8 § Framtida väg 

~ HaV Riksintresse Yrkesfiske sjöar MB 3 kap 5 § 

- LST Riksintresse Vattendrag MB 4 kap 6 § 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2014-01-21 

SALA KOMMUN''"1 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 7 
Diarienr ""JQL7 J j 01 !Aklbllaga~ 

D p b: l 

Dnr 2013.1122 

Yttrande angående ansökan om spridning av bekämpningsmedlet 
VectoBac i Nedre Dalälvsområdet 

INLEDNING 
Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens utvecklings AB om 
spridning av bekämpningsmedel för bekämpning av översvämningsmygg. 

Beredning 
Bilaga SBU 2014/5/1, förslag till beslut, 2013-12-20. 

Enhetschef för miljöenheten, Magnus Gunnarsson, föredrar ärendet. 

BESLUT 
Samhällbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, 

att anta yttrande angående ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac i 
Nedre Dalälvsområdet enligt bilaga SBU 2014/5/1. 

Utdrag 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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BYGG OCH MILJÖ Bilaga KS 2014/29/1 SBU 14/5/1 

MIL!ÖENHETEN 2013-12-20 Dpb:MJ 
Maria Widarsson, te!. 0224-7 4 73 84 Dnr: 2013-001122 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 

Yttrande angående ansökan om spridning av 
bekämpningsmedel VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet 

FÖRSLAG TILL SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS BESLUT 

Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens utvecklings AB 
om spridning av bekämpningsmedel för bekämpning av översvämningsmygg 
med VectoBac G under säsongen 2014 i nedre Dalälvsområdet Fram till31 
januari 2014 finns möjlighet att lämna synpunkter på ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande bilagor. Syftet med remissen är 
att inhämta synpunkter på ansökningsunderlaget med avseende på den 
prövning som ska göras. Den relativt korta remisstiden förklaras av att beslut i 
frågan måste fattas före sista april2014 då säsongen för bekämpning av 
översvämningsmygg börjar 

Samhällsbyggnadsutskottet har mottagit remissen om ovan nämnda och har 
inget att erinra. 

BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY 

j(!~ (!{!;;fq 
Maria Widarsson 
miljöinspektör 

KOPIA 

Akten 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
stadshuset 0224-747000 vx 0224·747308 12 3910-2 

Exp. 
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SWEDJSH ENVlRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Björn-Axel Beier 
Tel:OJ0-698 15 39 
Bjom-axel.beier 
@naturvardsverket.se 

REMISS 
2013-12-18 

Sändlista 

Ärendenr: 
NV -08723-13 
NV -08724-13 

Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i 
Nedre DallUvsområdet 

1(5) 

Naturvårdsverket bereder en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om 
spridning av bekämpningsmedei med heiikopter för bekämpning av larver av 
översvämningsmygg under säsongen 2014 i Nedre D8.1älvsområdet som delvis är 
Natur 2000-områden. 

Fram til!31 januari 2014 finns möjlighet att lämna synpunkter på ansökan med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och bilagor. Syftet med remissen är att 
inhämta synpunkter på ansökan med avseende på den prövning som ska göras. 
Remisstidens längd förklaras av att beslut i frågan bör fattas senast i slutet av 
april 2014 då ansökan avser perioden l maj till 31 augusti och säsongen fOr 
bekämpning av översvämningsmygg börjar i månadsskiftet april maj. 

Ansökningarna 
Naturvårdsverket handlägger fOr närvarande ansökan om dispens från forbudet 
att anv~.nda luftfartyg fiir spridning av bek!!mpningsmede!. Ansökan avser 
spridning av VectoBac G fOr bekämpning av larver av översvämningsmygg 
mygglarver i Dalälvens översvämningsområden. 

I det aktuella området finns Natura 2000-habitat och handläggningen omfattar av 
den allledningen även ansökan om tillstånd fiir att bedriva verksamhet eller vidtB 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 
Ansökan avser säsongen 2014, från I maj till 31 augusti. Den maximala ytan for 
spridning uppgår till 9558 hektar varav 3317 hektar är Natura 2000-habitat. 
Årets ansökan omfattar samma områden som ansökan 2012 kompletterat med en 
utvidgning omfattande 314 hektar. Den areal som tillkommit är till en del 

BESÖK: STOCKHOLM- VALHALLAVÄGEN 195 

ÖSTERSUND- FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 

POST: 106 48 STOCKHOLM 

TEL: 010-6981000 
FAXC 010·698 10 99 

E-f'OST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE 

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKELSE 
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belägen centralt i Färnebofjärdens nationalpark (bilaga l). Bekämpningen är 
planerad att i huvudsak utfåras med helikoprer men även till viss del manuellt. 
Spridningen är planerad att ske vid högst fyra olika tillfällen per område. 
Sökanden vill som mest använda 178 ton bekämpningsmedel varav 90 ton inom 
Natura 2000-områdena. 

Bekämpningen avser larver av översvämningsmygg och då framilir allt Aedes 
sticticus som periodvis fOrekommer i mycket stora mängder i de låglänta 
våtmarksområdena kring Nedre Dalälven. 

Prövningen 
Ansökan om dispens från fiirbudet att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg 
prövas av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens 
från forbudet av spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg om det finns 
synnerliga skäl. En dispens ska forenas med de villkor som behövs från hälso· 
och miljöskyddssynpnnkt. 

Naturvårdsverket prövar frågan om Natura 2000-tillstånd och gör en bedömning 
av om tillstålid kan ges. Firmer Naturvårdsverket alt såc.lar!llillslånc.l inle kan ges 
kan frågan ändå komma att prövas av regeringen som då också har möjlighet att 
ge sin tillåtelse till spridning. Kommer regeringen i sin tillåtlighetsprövning fram 
till att tillstånd kan ges, så är det Naturvårdsverket som fattar beslut om sådant 
tillstånd och eventuella villkor. 

Lagstiftning 
Naturvårdsverket prövar ansökar1 enligt följande bestänunelser: 

• Frågan om dispens från fOrbudet att sprida biocidprodukter från 
luftfartyg enligt 14 kap. 7 och 9 §§ miljöbalken (1998:808) och 49 a§ 
förordninge11 (2000:338) om biocidprodukter. 

• Frågan om tillstånd for spridning av bekämpningsmedel i Natura 2000-
ornråder., det vill säga tillstånd fOr att bedriva verksamhet eller vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
mruåde erJigt 7 kap. 28 a, 28 b och 29 §§miljö balken. 

Produktkodkännande 
Kemikalieinspektionen godkände våren 2010 bekämpningsmedlet V ectoBac, 
med tilläggsbeteckningar G eller GR, fiir bekämpning av översvärnningsmyggor. 
S!dlln~rlen me!!a..11 de två olika medlen är att VectoBac. G är ett granulat baserat 
på majs och VectoBac GR ett granulat baserat på granitkom som gör att medlet 
sjunker lättare i vatten. Den aktiva beståndsdelen är Bacillus thuringiensis ssp. 
israelensis stam AM65-52. Bacillus thurinf{iensis är en vanligt ilirekommande 
jordbakterie som även är naturligt fOrekommande i det aktuella området. 
Produkten tär endast 1mvändas mot larver av vissa arter av översvämningsmygg i 
temporM översvärmn>illde områden. En rad villkor måste uppfyllas for alt 
bekämpning med VectoBac ska få utföras. Bland annat måste en eventuell 
bekämpning anmälas i fårväg till tillsynsmyndigheten, den aktuella kommnnens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Innan bekämpning får genomfåras måste den som 
utfor den tydligt ha visat att översvämningsmyggorna är så många att de anses 
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Ansökan om dispens (enligt MB 7 kap. 28a §§) för 
Helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000 
områden vid nedre Dalälven under 2014. 

Inledning. Sökande har parallellt överlämnat en ansökan om dispens for spridning av det 
biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G (reg nr 4889) med hjälp av helikopter (MB kap 
14, 7, 9§§) for bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden inom sju kommuner 
vid nedre Dalälven. Stora delar av dessa planerade ramområden for bekämpning ligger inom 
Natura 2000 områden (Biiaga l). Eniigt MB 7 kap. 28a §§ krävs tillstånd får att bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000 område. Prövning av om tillstånd krävs samt huruvida tillstånd i så fall skall beviljas 
prövas av länsstyrelsen i det län där det berörda området finns, såvida inte verksamheten 
omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning enligt bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 
kap. MB (se 7 kap. 29b § l och 2 st MB). l så fall prövas tillståndsfrågan av den myndighet 
som prövar den andra tillståndsfrågan eller dispensen. Med hänsyn till sökandens ansökan om 
dispens enligt 14 kap. MB vid Naturvårdsverket skall Naturvårdsverket även pröva 
tillståndsfrågan enligt MB 7 kap. 28a §§. 



Motivering. Periodvis översvämmade låglänta våtmarksområden är barnkammare får den 
långflygande och aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus (Bilaga l, 2). Inventering 
och noggrann kartläggning visar att de översvämningsområden som ingår i denna ansökan är 
mycket produktiva kläckningsområden får översvämningsmyggor och kan ge besvärande till 
olidliga mängder av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor. Mängden stickmyggor i 
området efter översvämning överstiger vad de flesta människor någonsin upplevt och 
översvämningar inträffar approximativ varje till vart tredje år med en till tre översvämningar 
per år. Dessa återkommande stora till olidliga mängder stickmyggor har betydande negativa 
effekter på såväl boende, besökare som näringsliv. Upprepad exponering får 
översvämningsmygg kan leda till ångest och depression vilket medfår att man kan befara 
avfolkning från högt exponerade orter som varit kontinuerligt bebodda i flera hundra år. 
Befolkningen uttrycker tydligt att de oregelbundet återkommande olidliga myggproblemen 
har betydande negativa effekter på alla aspekter av möjligheten att leva och bo vid Dalälven 
med omnejd och att det finns också ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av 
översvämningsmyggorna (Bilaga 3). Problemet med aggressiva stickmyggor har förekommit i 
området vid Färnebofjärden under lång tid vilket exempelvis visas av den namninsamling 
med l 712 underskrifter som genomfårdes 1995 och bland dessa finns ett flertal personer från 
Gysinge och Östertärnebo. 

Slickmyggor vid nedre Dalälven bär pä Sindbvisvirus, ett myggburet tligelvirus som även 
infekterar människor och ger Ockelhosjukan med hud- och ledproblem (Bilaga 17). Drygt 
20% av patienterna med diagnosen Ockelbosjuka får ledbesvär som består i många år 
eventuellt under resten av livet. Flera personer har smittats i området och utvecklat de akuta 
symptomen men vi känner inte tili om de drabbats av långdragna ledbesvär. Undersökning av 
stickmyggor från Örebro, samlade i områden med utbrott av troligtvis myggburen harpest, 
visar att översvämningsmygg (Aedes sticticus och Aedes vexans) redan vid kläckning till 
vuxna myggor bär på denna obehagliga och långdragna men dock sällan dödliga 
bakterieinfektion (Bilaga J 8). Äwn en studie av harpest i Dalarna visar stark koppling till 
stickmyggor (Bilaga 19). 

Om:råde och tidsperiod. Totalt kan åtgärden med biologisk bekämpning av 
översvämningsmyggornas larver behövas inom 3 317 ha översvämningsområden i 14 Natura 
2000 områden vilket innebär att ramområdet utvidgas med 293 ha inom Natura 2000 området 
Färnebofjärden SE0630190 (Bilaga l). Bekämpning kan behövas efter varje mer omfattande 
kläckning av mygglarver och årsbehovet styrs av översvämningarnas antal och omfattning 
under perioden aprii tiil augusti. Baserat på erfarenhet är bedömningen att bekämpning kan 
behöva utfåras varje till vart annat år med upp till fyra gånger per år, under maj till augusti, 
får att reducera antalet stickmyggor till en rimlig mängd i detta område. Varje beslut om 
bekämpning bygger på aktuell information om mängden stickmygglarver och storlek på 
översvämmade ytor vilket sammantaget används för en bedömning om fårväntad produktion 
av stickmyggor. 

Bekämpningsmedel, metod och mängd. Det material som skall spridas benämns VectoBac 
G (godkänd mars 2010, rcg nr 4889) och används för bekämpning av stickmygglarvcr. Det 
består av torkad och finfårdelad kultur av Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), även 
benämnt serotyp H-14, som fasts vid pellets av majskolvens vedartade kärna med hjälp av 
majsolja. Den aktiva beståndsdelen är kristallina pretoxin producerade av bakterien Bti. Detta 
är samma biologiska bekämpningsmedel som vi tidigare fått dispens för användning vid 
bekämpning av översvämningsmyggor. VectoBac G skall spridas från helikopter och utförda 
kalibreringar visar att materialet kan spridas med låg variation och hög precision från 
helikopter när den flyger i parallella stråk med 14-16 m avstånd. Vi använder VectoBac G i 
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dosen 15 ± 2 kg/ha (13 - 17 kg/ha) vilket ger tillfredställande kontroll av 
översvämningsmyggornas larver i larvstadium Ll till L3. Det maximala förväntade 
årsbehovet av VectoBac G inom dessa områden beräknas till 90 000 kg (Bilaga 2). 
Användning av VectoBac G i nedre Dalälven under tidigare år redovisas i bifogade rapporter 
(Bilaga 4- 16) 

Miljöeffekter av Bti. Bti är ett biologiskt bekämpningsmedel med mycket låg risk för 
negativa effekter på övrig fauna (Bilaga 2). Förutsatt en väl inställd dos, vilket vi avser att 
använda, så orsakar Bti ingen toxisk effekt på våtmarksinsekter utöver målorganismerna 
stickmyggor. Vid mångfaldigt ökad dos kan Bti även påverka underfamiljen Chironominae 
inom familjen Chironomidae (fjädermyggor) och vid mycket kraftig överdosering kan 
ytterligare familjer av Nematocera (myggor) påverkas. Den toxiska effekten av Bti är 
begränsade till familjer inom Nematocera. Varken övriga ryggradslösa djur eller ryggradsdjur 
påverkas av medlet. Det finns inga indicier på att bekämpning av stickmygglarver med Bti ger 
några indirekta miljöeffekter uppåt i de temporära våtmarkernas näringsvävar (Bilaga 2). De 
akvatiska och terrestra rovdjur som i någon mån drar nytta av stickmyggor är generalister som 
inte är beroende av denna temporära och oförutsägbara föda. Resultaten från 
uppföljningsprogrammet för våtmarksinsekter ger inga belägg, för att den dosering av Bti som 
används vid bekämpning av stickmygglarver i Sverige, orsakar betydande negativa effekter på 
insekter utöver stickmygglarver (Bilaga 20 - 24). Vi vill speciellt betona att inga negativa 
effekter kunde observeras hos åe arter av Chironumidae som förekommer i 
bekämpningsområdena kring Färnebofjärdcn (Bilaga 22, 23), att det inte kan fOrväntas några 
negativa effekter hos Chironomidae vid så låg dosering som används mot stickmyggor 
(Bilaga 24). Den kraftiga minskningen av mängden stickmygglarver gav dessutom en ökad 
abundans och diversitet hos protozoer i bekämpade område vilket beror av minskad predation 
från stickmygglarver (Bilaga 25), samt en svag ökning av mängden dykarskalbaggar vilken 
kan bero av att åe inte bara tar levande stickmygglarver utan även f'ar nytta av de 
stickmygglarver som dukar under av bekämpningen (Bilaga 20). En kvantitaiiv ekologisk 
riskvärdering visar att mygglarvsbekämpning med VectoBac G som utförs med avsedd dos 
endast kan medföra en obetydlig risk för negativa ekologiska effekter (Bilaga 2). 

Uppföljning av potentiella miljöeffekter av Bti. Tillståndet för myggbekämpning i Natura 
2000 områden 2012 enligt MB 7 kap 29§§ förenades med ett krav på egenkontrolL 
Egenkontrollprogrammet har diskuterats under flera samråd och samförstånd uppnåddes med 
samtliga operativa tillsynsmyndigheter om utformningen för 2012 och 2013. Inför ansökan 
gällande 2014 har vi genomfört samråd 2013-10-23 med de operativa tillsynsmyndigheterna 
(Bilaga 27). Inför 2014 föreslås att egenkontrollen utformas i enlighet med vad som 
framkommit under samrådet och med målet att behålla en stabil strategi för 
informationsinsamling under flera år (Bilaga 28). Innehållsmässigt är föreslaget egenkontroll 
2014 identisk med egenkontroll2013 och 2012. Resultaten av uppföljningsprogrammet 2013 
delrapporteras i december 2013 med slutrapport i mars 2014. 

Bullerstörning. Samtliga planerade bekämpningsområden med undantag för nya områden i 
Färnebofjärden har inventerats för havsörn, fiskgjuse, trana, sångsvan och storlom under 
2006, 2007,2008,2009, 2010,201 I, 2012 och 2013. Endast två par sångsvan häckade i några 
av dessa områden 20 I 3 (Bilaga 32). Användning av helikopter vid spridning av VectoBac G i 
översvämningsområden bedöms inte medföra någon betydande negativ inverkan på häckande 
storfåglar (Bilaga 2, 29). Vi vill speciellt betona att storfåglar inte är generellt känsliga för 
störning i form av lågt flygande helikopter under bekämpningsuppdrag, att häckande 
sångsvan inte gav någon observerbar reaktion på att helikoptern passerade över boet, samt att 
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observationer av flera arter rovfåglar som utsätts for helikopter mycket nära boet under 
häckning verifierar att detta inte är en betydande störning (Bilaga 2, 29). 

Kompletterande information. Antal människor drabbade av Aedes sticticus och andra 
långflygande översvämningsmyggor som produceras i Natura 2000-områden redovisas enligt 
kompletteringen som begärdes av Naturvårdsverket för ansökningar 2012 (Bilaga 26). 
Information om platser där mängden mygg per fållnatt i CDC -fållor överstiger 4000 
stickmygg har sammanfattas for åren 200 l till 20 I 2 och ingen ny information tillkom under 
20 I 3 (Bilaga 30). Redovisning av mättillfållen med I 000 eller fler översvämningsmyggor per 
fålla och natt enligt kraven i registreringen av Vectobac G sammanställs for åren 2001 till 
2010 (Bilaga 31). 

Enligt ovanstående motivering ansöker vi om dispens enligt 7 kap. 28a § MB för 
följande åtgärder: 
I) Att sprida VectoBac G inom totalt 3 3 I 7 ha översvämningsområden inom Natura 2000 

områdena Fämebofjärden, Fämebofjärden syd, Fämebofjärden nordväst, 
Hedesunda/Bredforsen, Övre Hedesundafjärden, Isla, Gysinge, Båtfors, 
Hedesundafjärden/Pellesberget, Östa, Hallaren och Kungsgårdsholmama. 

2) Att utföra denna bekämpning från helikopter och for hand under perioden maj till augusti. 
3) Att utf6ra bekätnpning tnaxitnalt fyra gånget per säs01lg och Otnråde Uiider 2014. 
4) Att sprida maximalt 90 000 kg V ectoBac G under denna säsong. 
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Ansökan om dispens (enligt MB 14 kap. 7, 9 §§)för 
Spridning av biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälvens 
översvämningsområden under 2014 från helikopter. 

Inledning. Sökandcn planerar vid bd1ov utfdra ovan nätnnda v~rksan1het på sätt san1t under 
tidsperiod som närmare beskrivs nedan och inom beskrivna områden (Bilaga l). 
Verksamheten omfattar spridning av det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G 
(godkänd mars 20 l O, re g 4889) från helikopter. Med anledning härav krävs dispens för 
verksamheten (MB 14 kap, 7, 9 §§)vilket sökanden härmed hemställer om. 

Motiv. Periodvis översvämmade låglänta våtmarksområden är barnkammare för den 
långflygande och aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus och det finns behov att 
reducera mängden i temporära våtmarker i sju kommuner längs nedre Dalälven. Inventering 
och noggrann kartläggning visar att de översvämningsområden som ingår i denna ansökan är 
mycket produktiva kläckningsområden för översvämningsmyggor och kan ge besvärande till 
olidliga mängder av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor (Bilaga l, 2). Efter 
översvämning överstiger mängden stickmyggor i närområdet till dessa kläckningsområden 
vad de flesta människor någonsin upplevt och översvämningar inträffar approximativ varje till 
vart tredje år med upp till fyra myggproduktiva översvämningar per år. Dessa återkommande 
stora till olidliga mängder stickmyggor av främst arten Aedes sticticus har betydande negativa 



effekter på såväl boende, besökare som näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp 
med bekämpning av översvämningsmyggorna (Bilaga 3). Problemet med aggressiva 
stickmyggor har förekommit i området vid Färnebofjärden under lång tid vilket exempelvis 
visas av den namninsamling med l 712 underskrifter som genomfördes 1995. 

Område och tidsperiod. Totalt kan åtgärden med biologisk bekämpning behövas inom 9 558 
ha översvämningsområden inom de områden som preciseras i bifogade kartor (Bilaga l) och 
sammanfattas med följande: 

Län Kommun Planerade ramområden for bekämpning (ha) 

Dalarna Avesta 651 

Västmanland Sala 990 

Gävleborg Sandviken 2 952 

Gävleborg Gävle l 233 

Uppsala Heby 2 899 

Uppsala Tierp 811 

Uppsala Älvkarleby 22 

Totalt 9 558 

Ramområden utvidgas med 294 ha vid Bärrek och på öarna vid !sta inom Sandviken kommun 
och med 18 ha vid Bärmbäck inom Sala kommun. Bekämpning kan behövas efter varje mer 
omfattande kläckning av mygglarver och årsbehovet styrs av översvämningarnas antal och 
omfattning under perioden april till augusti. Baserat på erfarenheter från tidigare år finns risk 
att bekämpning kan behöva utföras varje till vart annat år, med upp till fyra gånger per år 
under maj till augusti. för att reducera antalet stickmyggor till en rimlig mängd i detta område. 
Varje beslut om bekämpning bygger på aktuell information om mängden stickmygglarver och 
storlek på grunda översvämmade ytor vilket sammantaget används för en bedömning om 
förväntad produktion av stickmyggor (se rapporter från tidigare genomförda bekämpningar 
Bilaga 4-14, 16, 17). 

Bekämpningsmedel och metod. Det material som skall spridas benämns VectoBac G och är 
godkänd (reg nr 4889) av Kemikalieinspektion som biologiskt bekämpningsmedel mot 
stick..mygglarver. Vec-toBac G skaJJ spridas från helikopter och utf6rda kalibreringar v!sar att 
materialet kan spridas med låg variation och hög precision från helikopter när den flyger i 
parallella stråk med 14-16 m avstånd. 

Mängd bekämpningsmedel. Vi använder VectoBac G i dosen 15 ± 2 kg/ha (13- 17 kg/ha) 
vilket ger tillfredställande kontroll av översvämningsmyggornas larver i tidiga larvstadier och 
bekämpning kan behövas inom maximalt 5 000 ha vid en omfattande översvämning och inom 
betydligt mindre ytor vid flertalet översvämningar. Det maximala förväntade årsbehovet av 
VectoBac G vid fyra översvämningar beräknas till 178 000 kg (Bilaga 2). 

Bullerstörning. Samtliga planerade bekämpningsområden har inventerats för havsörn, 
fiskgjuse, trana, sångsvan och storlom under 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 
2013. Endast två par sångsvan häckade i några av dessa områden 2013 (Bilaga 21). 
Användning av helikopter vid spridning av VectoBac G i översvämningsområden bedöms inte 
medföra någon betydande negativ inverkan på häckande storfåglar (Bilaga 2, 15). Vi vill 
speciellt betona att storfåglar inte är generellt känsliga för störning i form av lågt flygande 
helikopter under bekämpningsuppdrag, att häckande sångsvan inte gav någon observerbar 
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reaktion på att helikoptern passerade över boet, samt att observationer av flera arter rovfåglar 
som utsätts for helikopter mycket nära boet under häckning verifierar att detta inte är en 
betydande störning (Bilaga 2, 15). 

Skyddade områden. Ett antal delområden är skyddade som naturreservat, nationalpark och 
Natura 2000. Ansökan om dispens enligt MB 7 kap, 28a§§ lämnas separat. 

Kompletterande information. Antal människor drabbade av Aedes sticticus och andra 
långflygande översvämningsmyggor som produceras i Natura 2000-områden redovisas enligt 
kompletteringen som begärdes av Naturvårdsverket for ansökningar 2012 (Bilaga 19). 
Information om platser där mängden mygg per fållnatt i CDC -fållor överstiger 4000 
stickmygg har sammanfattas for åren 200 l till 2012 och ingen ny information tillkom under 
2013 (Bilaga 18). Redovisning av mättillfållen med 1000 eller fler översvämningsmyggor per 
fålla och natt enligt kraven i registreringen av Vectobac G sammanställs for åren 200 l till 
20 l O (Bilaga 20). 

Enligt ovanstående motivering ansöker vi om dispens fOr: 
l) Att sprida VectoBac G inom de ramområden om 9 558 ha översvämningsvåtmarker som 

definieras i bifogad beskrivning från helikopter under perioden maj till augusti 
2) Att utföra bekämpning n1aximalt fyra gångci per område under 2014. 
3) Att sprida maximalt 178 000 kg VectoBac G under denna säsong. 

Gysinge 2013-11-25 

Kalle Hedin 
VdNEDAB 

Jan O. Lundström 
Bekämpningsansvarig 
Biologisk Myggkontroll 

Bilagor i elektronisk form som bifogas ansökan 
l. Tabell och Kartor: Sammanfattning av planerade ramområden for stickmygg

b~;;kärnpuing i nedre Dalälven uch vissa närliggart de utnråden 2013. Uppsala 2012-11-
30. 

2. Lundström JO. & Schäfer M. MKB 2013 - Användning av VectoBac G med 
spridning från helikopter for bekämpning av stickmygglarver 
översvämningsområden vid nedre Dalälven. Uppsala 2012-11-28. 

3. l'vfyggbekätnpning i Nedn: Dalälvt:ii är ett betydande allmänintre~se - folkds rös l on1 
behovet av bekämpning. Uppsala 2011-12-13. 

4. Rapport- Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfårnebo och 
Tärnsjö 2002. Lundström JO 2002-!2-03 

5. Rapport- Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfårnebo och 
Tärnsjö 2003. Lundström JO 2003-10-20 

6. Rapport- Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Östertlirnebo, 
Tärnsjö och Huddunge 2005. Lundström JO 2005-09-13 

7. Rapport- Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfårnebo, 
Tärnsjö, Huddunge och Östa 2006. Schäfer M 2006-09-31 

8. Rapport- Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Huddunge 2007. 
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l SALA 
KOMMUN 

§3 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDN l NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-14 

Dnr 2014f37 

Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation samt 
Reviderade riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik 
i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10, § 221, att en utredning ska genomföras 
för att se över hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för 
beviljande av skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområde samt 
att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014f 
2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014f6f1, missiv Sala kommuns skolskjutsorganisation 
Bilaga KS 2014/6f2, utredning med bilagor 
Bilaga KS 2014/6f3, missiv reviderade riktlinjer 
Bilaga KS 2014f6f4, riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun 

Utredare Marjatta Kantola Nilsson och transportstrateg Kristina Eriksson föredrar 
ärendet. Handläggarna Annelie Mattsson och Berith Petterssen deltar vid ärendets 
behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet f6resiår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta utredningens förslag till bibehållen schemaläggningframschema och upp
tagningsområden, 
att anta revideringar i riktlinjernas text gällande skolskjuts, 
att anta Reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun, Bilaga KS 
2013/6f4, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommun
styrelsen redovisa en iösning för samlad skoldag alternativt ökade bu:;sturer i He
den och Kilbo. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta utredningens förslag tili bi behåilen schemaläggningframschema och upp
tagningsområden, 

att anta revideringar i riktlinjernas text gällande skolskjuts, 

att anta Reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun, Bilaga KS 
2013/6/4, samt 

Utdragsbestyrkande 

6 (12) 



Justerandes sign 

forts§ 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-14 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommun
styrelsen redovisa en lösning för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i He
den och Kilbo. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA Bilaga KS 2014/6/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

l (l) 
2013-12-20 

MISSIV 
MARJAITA KANTOLA NILSSON 

DIRE KT: 0224-74 87 81 

Ink. ?G~4 -01- 0 8 

MISSIV 

Sala Kommuns skolskjutsorganisation 

Bakgrund 
I KS den 2013-09-10 § 221 beslutades om utredning av eventuella förändringar i nu 
gällande riktlinjer för beviljande av skolskjuts, skolornas schemaläggning och 
upptagningsområden i samarbete med skolförvaltningen, samt att redovisa 
konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-2015. 

I gemensam arbetsgrupp med skolförvaltningen och transportenheten har riktlinjer, 
schemaläggningframschema och upptagningsområden diskuterats. 

Utredningen visar att ändringar av skolornas schemaläggning och 
upptagningsområden får betydande konsekvenser på flera sätt, längre restider, mer 
skolskjuts med entreprenörsbuss, på sikt färre avgångar för linjetrafiken och högre 
kostnader. 

Utredningen har också visat att resor, som utförs av Samtrafik, för särskolans elever 
och daglig verksamhets deltagare inte fungerar. Till dessa resor används i stor 
utsträckning samma fordon och samplaneras av Samtrafik. Frågan kring dessa resor 
kommer att utredas vidare med start i januari 2014. 

I riktlinjerna har kompletteringar gjorts gällande funktionshinder, annan särskild 
omständighet och särskolans speciella behov. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott hemställer att kommunstyrelsen beslutar 

att anta utredningens förslag till bibehållen schemaläggningframschema och 
upptagningsområden. 

att anta revideringar i riktlinjernas text gällande skolskjuts. 

Marjatta Kantola Nilsson 



Bilaga KS 2014 /6/2 

Utredning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ENHETEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLI NG 



Inledning 

INNEHÅLL 

Utredning 
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Inledning 

1 INLEDNING 

Utredning 
Kommunstyrelsens förval tning 

Sala kommun har en gemensam organisation för samhällsfinansierade resor från 
och med 2011. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd och handläggningen av 
resor sker på enheten för planering och utveckling. 

Grundskolans, obligatoriska särskolans och gymnasiesärskolans skolskjuts utförs 
av upphandlade transportörer eller med linjetrafik. Elevresor med skolkort inom 
gymnasieskolan utförs huvudsakligen med linjelagd kollektivtrafik. Särskolans 
elever som har behov av speciella transporter reser med Samtrafik. 

Sala kommun beslutade under våren 2010 att delta i projektet MERKOLL i syfte 
att bland annat få en ökad samordning av kollektivtrafik med skolskjuts. Med 
linjeläggning av vissa skolskjutsar har trafikutbudet kunna ökat på områden med 
lite kollektivtrafik 

r KS den 2013-09-10 § 221 beslutades om utredning av eventuella förändringar i 
nu gällande riktlinjer för beviljande av skolskjuts, skolornas schemaläggning och 
upptagningsområden i samarbete med skolförvaltningen, samt att redovisa 
konsekvenserna för sådana förändringar i skoiskjutsar iäsåret 2014-2015. 
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MeTOD Utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2 METOD 

l. En arbetsgrupp har skapats där deltagare från skolförvaltningen(två 
rektorer en kontorschef) och från enheten för planering och 
utveckling(handläggare och strateg) deltagit under tre tillfällen för 
diskussioner kring frågorna i uppdraget. Fakta som samlats in mellan 
mötena har lyfts och diskuterats. 

2. I enskilda möten med rektorer från grundskolor med många 
skolskjutsberättigade elever har diskussioner förts om nuvarande och 
kommande frågor gällande skolskjuts. 

3. skolkansliet har bidragit med elevunderlag för kommande läsår till 
diskussionerna angående skolornas upptagningsområden. 

4 . Jämförelser har gjorts med andra kommuners riktlinjer för skolskjuts i 
Sverige och i Västmanland vad gäller avstånd till busshållplats och 
angående tillägg om särkskild hantering i riktlinjerna för elever i 
kommunens särskoia. 

5. Från det administrativa IT -system som idag används för 
skolskjutsplanering och handläggning har fakta om rutter och turtider 
hämtats. 

6. Vid deltagande på två skolskjutskonferenser har bland annat lagar och 
förordningar diskuterats och tekniska lösningar som SeeMe -säkra 
hållplatser presenterats. 

7. Trafikverkets modell för bedömning av risk och otrygghet vid 
busshällplatser på landsbygd, har presenterats och diskuterats som ett 
verktyg i handläggning av beslut om skolskjuts. 

8. Särskolans frågor har behandlats under möten med Samtrafik och 
Särskolan var för sig samt i möten där båda parter deltagit. 
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RESULTAT 

3 RESULTAT 

Utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till revidering av text i stycket som hanterar skolskjuts i Riktlinjerna för 
handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun,. 

I stycke Annan särskild omständighet har text, enligt Kommunakutens jurist 
Christer Hjert, markerad kursivt lagts till. 

Skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, 
såsom om en elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan 
skola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller på 
grund av elevs behov av trygghet och säkerhet. 

I stycke med rubriken Särskolan har texten markerad kursivt lagts till eller 
ändrats. 

skolskjuts kan anordnas även till elev med sådant funktionshinder där 
behovet av skolskjuts är uppenbart. Bedömning ifall skolskjuts ska beviljas 
på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder avgörs i varje enskilt fall. 
Vid bedömning ska ett intyg från BUP, elev-hälsa, kurator, läkare eller 
motsvarande stärka det särskilda behovet av sko!svJuts. 
Den totala planerade restiden i skolskjuts bör understiga 60 min. enkel 
resa. Vid snöoväder, tjällossning eller liknande händelser får, den totala 
restiden i skolskjuts överstiga planerad restid. 
skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att 
väntetiderna minimeras. 
Väntetiden för särskolans elever före ramschemats start och ramschemats 
sluttid ska inte- annat än i undantagsfall- överstiga 15 minuter 

i stycket Funktionshinder har texten markeraå kursivt lagts till eller änårats. 

Vid funktionshinder ska en bedöm11ing görasov hur funktionshindret 
påverkar elevens möjligheter till att ta sig till skolan. Det ankommer på 
elever och dess vårdnadshavare att presentera relevant underlag för 
bedömningen. Sådant underiag kan t ex bestå av ett medicinskt utiåtande 
från BUP, elevhälsoteam, psykolog eller motsvarande. Blankett för 
ändamålet finns att hämta på Information Sala och på Sala kommuns 
hemsida. 
Elever med särskilda behov kan ha ledsagare med under resan. 
Ledsagares av- och påstigning ska ske på samma adress som den 
skolskjuts berättigade. Behovet ska bedömas i varje enskilt fall. 

Avståndet1 från hemmet till hållplats för elever som redan är berättigade till 
skolskjuts kvarstår. 50 elever skulle beröras av en förkortning med 1000 meter 
till busshållplats, av dessa skulle 29 elever behöva skolskjuts på annat sätt än i 

1 Förändrade avstånd till h pi konsekvenser, Bilaga l 
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RESULTAT Utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

dagsläget där resorna görs med VL:s linjetrafik. Konsekvenserna av en 
förkortning till hållplatsen med 1000 meter medföromplanering av skolskjutsar 
med ett utökat antal fordon, en samordningsförlust, långa restider, försämrad 
kollektivtrafik för allmänheten och högre kostnader. Kostnad för en 
entreprenörsbuss cirka 800 000 - l 000 000:-. 

Skolornas2 ramschema ändras inte i dagsläget. Det är oklart hur den av 
skolverket annonserade utökningen av lektionstid i matematik och svenska(70-
90 minuter ;vecka) på lågstadiet och mellanstadiet påverkar schemat. Skolans 
ramschema bygger på konceptet samlad skoldag. Samlad skoldag innebär att 
eleverna börjar och slutar samtidigt. Det innebär att lärare, förskollärare, 
fritidspedagoger, specialpedagoger med flera får en än bättre möjlighet att 
samverka och samplanera och ta vara på sina olika kompetenser. Samlad skoldag 
används redan på en del håll i Sala kommun medan andra skolor inte infört detta 
fullt ut ännu 
Hedens skola och Kil bo skola har önskemål att två dagar /vecka förlängs, eleverna 
reser tiil Västerfärnebo skola för slöjd och hemkunskap dessa dagar. Resorna 
sker inom verksamheten och räknas som skolskjuts på grund av att skolorna inte 
har förutsättningar att ha dessa ämnen på skolan. Förslag att läsa dessa ämnen i 
block för de praktiska delarna och de teoretikska delarna fortlöpande lyftes på 
arbetsgruppsmötena. Läraren i ämnena kan i så fall ta sig till elevernas 
placeringsskola för att ha teori med eleverna. 

Ingen förändring av upptagningsområdena3. Vid förändring skulle 
konsekvenserna bli dubbel skolskjutsplanering under ett flertal år framåt, med 
högre kostnader som följd. Vid förändring av upptagningsområdena får elever 
från samma område olika placeringsskolor och skolskjutsen behövs till båda. 
Elever som redan börjat skolan går kvar i sin placeringsskola och de elever som 
är nya placeras på skola i det nya upptagningsområdet. 

Resorna4 för Särkolans-, Förberedelseklassen på Åkraskolans - och 
Dagligverksamhets elever/deltagare utförs av Samtrafik. Resorna påverkar 
varandra och fungerar inte tillfredstä!lande. 
Ett behov finns att fortsätta arbeta med frågorna kring Särskolans- och 
dagligverksamhets resor och har planerats ta vid under januari 2014. 

SeeMes- säker hållplats är en teknisk lösning där hållplatsen kompieteras med 
blinkande enheter och transponder som ska fästas på elevens kläder eller 
ryggsäck. 

Trafikverket har tagit fram en Modell6 för bedömning av risk och otrygghet vid 
busshållplatser på landet. Modellen har presenterats för handläggare som ett 

2 Scho:>m<!läggning, Bilaga 1 
3 Upptagningsområde, Bilaga 3 
4 

Särskolan, Bilaga 4 
5 Säkra hållplatser, Bilaga 5 
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RESULTAT Utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

hjälpmedel att använda vid beslut om skolskjuts när det gäller trafikfarlig 
hållplats och väg till hållplats. 

Ett enhetligt kompletterande intyg7 till bedömning av skolskjuts av skärskilda 
skäl har arbetats fram. 

6 2010 _ 110 _modell_for _bed om ni ng_ av _risk_ och_ otrygghet_ vid_bussha liplatser _p a _landsbygd trafikverket, Bilaga 6 
7 

Blankett Kompletterande intyg till ansökan om skolskjuts, Bilaga 7 
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ANALYS/diskussion 

4 ANALYS/DISKUSSION 

Utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Särskolans skolskjutssituation behöver ses över. I planeringen av dessa resor 
behöver en förvaltningsöverskridande samverkan komma till med deltagande 
över förvaltningsgränserna. 

En samverkande grupp bestående av skolskjutshandläggare, transportstrateg och 
representanter från skolförvaltningen, helst en från varje skola och en 
övergripande kontaktperson, är önskvärt, med några mötenfår för 
uppföljning/avstämning av skolskjutsläget på skolorna. 

Den tekniska lösningen SeeMe- säker hållplats stärker känslan av trygghet och 
säkerhet på väg till och vid hållplats. 
SeeMe- säker hållplats kan användas vid de hållplatser som bedöms som extra 
riskfyllda och otrygga. Trafikverkets modell för bedömning av risk och otrygghet 
vid busshållplats, kan tillsammans med kommunens trafikingenjör användas vid 
bedömning av på vilken hallplats SeeMe -säker hällplats placeras. Lösningen är 
koppl::1d. till en kostnad på 17940: -j enhet vid köp då ingår fundament, stolpe, 
skylt och enhet med lampor samt 5 st transponder och allt underhåll sköts då av 
kommunen, eller en hyreskostnad på 11 000:-får och enhet då ingår placering, 
drift och underhåll. I båda fallen tillkommer kostnader för hyra till markägaren 
där busshå!lplatsen placeras. Enheterna kan placeras på befintliga hållplatser för 
linjetrafik. 
På markanden finns också andra lösningar för säkerhet på hållplats men de flesta 
av dessa riktar sig inte till elevernas säkerhet utan mer tilitransportören av 
skolskjuts, BussLED beskrivs som ett alternativ i bilagan. 

Utredningen visar att avstånden till hållplats för eleverna och schemaläggning på 
skolorna med konceptet samlad skoldag samt att skolornas nuvarande 
upptagningsområden kvarstår. 

Analysen visar också att till bedömning av hållplats och väg till hållplats använda 
trafil<verkcts modell för bedömning. I detta bedömningsarbete flens möjlighet att 
utveckla ett samarbete med kommunens trafikingenjör, för en så bred 
bedömning av trafikfaran som möjligt. Till bedömningsarbetet vid 
skolskjutsansökan har kompletterade intyg till handläggning av skolskjuts vid 
funktionshinder tagits fram, för att få så enhetliga och tydliga kompletterande 
uppgifter som är möjligt. 

En skolskjutsgrupp bestående av kontaktpersoner på skolorna och personal från 
transportenheten för uppföljnings- eller avstämningsmöten minst 2 ggr j år. Lista 
på kontaktpersoner finns redan, denna lista behöver uppdateras kontinuerligt så 
att rätt personer finns med i den. 

Säkerhet och trygghet är ord som är viktiga, dessa tillägg i riktlinjerna står 
Kommunakutens Christer Hjert för, och finns redan i riktlinjerna. 
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ANALYS/diskussion Utredning 

Kommunstyrelsens förvaltning 

För att bedöma vägen till busshållplats och även busshållplatsen finns en modell 
som Trafikverket tagit fram. Modellen kan användas vid handläggning av 
skolskjutsbeslut för att ta fram uppgifter om en väg är trafikfarlig eller inte och 
vid placering av hållplatser. Modellen kan ses som ett komplement som kan 
användas i ett samarbete med trafikingenjör för bedömning av risk och otrygghet 
vid hållplats och vägen dit. 

Förslagsvis kan ett arbete starta att planera för säkra hållplatser. Trafikverkets 
modell för bedömning kan användas för att se var man kan placera see Me
hållplatser. SeeMe- säkerhållplats är en teknisk lösning som varnar trafiken 
genom blinkade lampor på hållplatsen. BussLED är en annan teknik som tagits 
fram för ett säkrare resande med buss, tekniken är dock framtagen som ett 
hjälpmedel för chauffören och är inte lika inriktad mot skolskjuts som 
föregående. 

4.1.1 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

att revidera text i dokumentet under stycke S skolskjuts rubrik skoltransport i 
Riktlinjer för särskiid kollektivtrafik i Sala kommun 

gttlägga till föreslagen text vid funktionshinder i dokumentet under stycke 5 
Skolskjuts i Riktlinjer för särskild ko!lektivtrafik i Sa!a kommun 

.att lägga till föreslagen text för särskolan i dokumentet under stycke s skolskjuts 
i Riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun 

gtti riktlinjerna reducera väntetiden för särskolans elever från 30 minuter som 
gäller idag tilllS minuter, med ett tillägg under rubriken Res och väntetider. 

attlägga till den av Kommunakuten föreslagna text om trygghet och säkerhet i 
riktlinjerna. 
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Utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

ANTAGEN§ x l xxxx-xx-xx l DIARIENUMMER 20xx/xxx l REVIDERAD§ x l xxxx-xx-xx l DIARIENUMMER 20xx/xxx 



BILAGA l 

Konsekvenser av förrändringar av avstånd till hållplats för elever med 
skolskjuts i grundskolan och särkolan 

Konsekvenser av förändrade avstånd till hållplats 
Underlaget hämtat för läsåret 2013-2014 

låg mellan 
totalt VL E totalt 

V-färnebo skola 3 3 o 
Hedens skola 4 l 3 1 
Kilboskola 7 7 o 
Kila skola 7 7 o 
Kyrkskolan 3 3 1 
Varmsätra skola 3 1 2 o 
Ransta skola 2 2 o 
Åbyskola 1 1 
Åkraskolan 2 2 o 
lärkbackskolan ..... ..... 

v v 

Ängshagenskolan 1 1 o 
Vallaskolan o o 
Ekebyskolan 

33 14 19 2 

hög 
VL E totalt VL 

1 

1 

4 4 
11 11 

2 o 15 15 

Tabellen visar antal elever berättigade till skolskjuts som skulle beröras av förkortning av 
avståndet till hållplatsen samt fördelningen mellan entreprenörsbuss och linjelagd VL-buss. 

Konsekvenser 
Konsekvenserna av att förkorta avstånd till hpl med en km för barn som idag är beviljade 
skolskjuts. 

Västerfärnebo skola (3 elever) 

'ÅGu 3)· Tre b~rn .-~m ;r~~,. .., 1<er "L J....uss f ... r fö~I ... ngt +i11 nuv~r~~"'e hp1 At~.:;rd f'~ +·v.!\ barn L \.l. .., • Cl 1 JV 1J J.UQ6 Ql - Y "" U Q 1 Q.l \.. 1J 1 O. C:UIU H 1. 5a Vi \.. Ct l 

förtätning av VL-hpl, ett barn ny linje för entreprenörsbuss. 

Hedens skola(S elever) 

LÅG(f-3): Ett barn åker idag med VL får för långt till nuvarande hpl måste ersättas med 
entreprenörsbuss. Tre barn entreprenörsbuss längre restid. 

MELLAN( 4-6): ett barn åker idag med VL får för långt till hpl måste ersättas med 
entreprenörs buss. 

Kilbo skola(7 elever) 

LÅG(f-3): Sju barn åker idag med VL får för långt till hpl och måste ersättas med 
entreprenörsbuss som inte finns idag. 

Klia skola(7 elever) 

LÅG(f-3): omplanering av körsträcka vilket ger längre körtur och restid. 

Kyrkskolan(4 elever) 

LÅG(f-3): om planering av körsträcka vilket ger längre körtur och restid. 

MELLAN(4-6): ett barn åker med VL idagläget måste ersättas med en ny entreprenörsbuss. 

Varmsätra skola(3 elever) 

E 
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LÅG(f-3): ett barn åker med VL-buss i dagsläget fortsätter. Två åker entreprenörsbuss 
omplanering av körsträcka vilket ger längre körtur och restid. 

Ransta skola(2 elever) 

LÅG(f-3): om planering av körsträcka vilket ger längre körtur och restid 

Åby skola( l elev) 

LÅG(f-3): ett barn åker VL-buss måste ersättas med entreprenörsbuss 

Åkraskolan(2 elever) 

LÅG(f-3): om planering av körsträcka vilket ger längre körtur och restid 

Ängshagenskolan(l elev) 

LÅ.G(f-3): ett barn åker VL-buss måste ersättas med entreprenörsbuss. 

Vallaskolan(4 elever) 

HÖG: fyra barn åker VL-buss måste ersättas med entreprenörsbuss finns ingen planerad i dag. 

Ekebyskolan(ll elever) 

HÖG: elva barn åker VL-buss måste ersättas med entreprenörsbuss finns ingen planerad i dag. 

SAMMANFATTNING: 
Totalt berörs 50 elever på olika sätt om avståndet frän hemmet till hållplatsen minskas med 
1000 m (samma avstånd som i tidigare riktlinjer). 

• 15 högstadieelever får åka entreprenörsbuss istället för linjetrafik. 

• 3 mellanstadieelever får åka entreprenörsbuss istället för linjetrafik. 

• 3 iågstadieelever kan fortsåtta åka med linjetrafiken om man förtätar hållpiatserna 

• lllågstadieelever får åka entreprenörsbuss istället för linjetrafik. 

• 18 lägstadieelever får längre restid och tursträcka pga att turerna måste omplaneras. 

415 elever åker VL-linjetcafik av dessa är det 29 elevers resor som måste ersättas med ny 
linjelagd entreprenörsbuss eller taxi. 

l dagens planering av entreprenörsskjuts finns inte utrymme att förlänga körsträckor samt !ösa 
situationen med att ersätta YL-linjebuss där avstånd till hpl blir för långt enligt ovanstående 
presentation. En helt ny planering måste göras med ett utökat antal fordon. 

• Hur många nya bussturer behöver planeras? 

: Nya fordon: buss/taxi? Och kostnader för fordon. 

• Hur drabbar detta allmänheten? Indragna avgångar med linjetrafiken, hur många? 

(Om avstånd till skolan minskas med1000mblir ökningen 439 elever som blir berättigade 
skolskjuts. Vad detta innebär är inte utrett i ökat antal fordon, skolkort och den totala 
kostnaden.) 
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SKOLORNAs SCHEMALÄGGNING 
I möten med rektorer på skolorna och i en arbetsgrupp bestående av personal från 
transportenheten och skolförvaltningen har man diskuterat skolskjutsfrågor. 

I dessa sammanhang har olika synpunkter och personliga tyckanden framkommit. 

Synen på hur skolan kan anpassa sig till skolskjutsarna är olika från skola till skola. 
På en del skolor har man redan infört samlad skoldag sedan tidigare och har därför 
lite lättare att anpassa sig till ett ramschema. Andra skolor är inte riktigt "där" ännu. 

Ytterskolorna reser redan nu till bad, slöjd, hemkunskap och musik, önskemål för att 
få en bättre planering, är att dessa skolor får lägga sina scheman först. 

Direktiv från skolverket om utökad lektionstid i matematik och svenska för 
lågstadiet och mellanstadiet 

70-90 min i ökad lektionstid i matematik för lågstadiet, läsåret 2013/2014 
70-90 min i ökad lektionstid i matematik för mellanstadiet, läsår 2016/2017 
70-90 min i ökad lektionstid i svenska för lågstadiet kommer troligen att införas 
ganska ~ma:"t. 

• Den utökade lektionstiden i matematik på lågstadiet finns redan inlagd på 
Kila skola, Kyrkskolan, Åkraskolan, Kilbo- och Hedens skola och ryms i 
ramschemat, på andra håll är det inte iniagt, en farhåga är att det inte får 
plats. 

• Ökade personalkostnader(lärare och fritidspersonal) på skolan i samband 
med att barnen kommer tidigt till/åker lite senare från skolan. Upplevelsen 
av att en fsk-klass på en skola har fått för lång skoldag (8.00- 14.00). 

• Skolans schemaändringar kan inte göras plötsligt, VL:s busstidtabell går inte 
att ändra så lätt, tabellen för 2014ligger redan. 

• Små schemaändringar påverkar planeringen för skolskjuts där tiderna redan 
är tajta. 

• Det är ännu inte klart hur övrig utökning av lektionstid i svenska och 
matematik kommer att påverka ramschemat för skolan. Kyrkskolan i 
Mö klinta meddelar dock att det ska hålla. 

• Hedens skola meddelar att skolans fritidshem får för stora grupper i och 
med att skolan har ett ramschema där alla slutar samtidigt, önskemål finns 
om utökning med en buss för att minska gruppen barn på fritidshemmet. 

• Skolornas ramschema ändras inte i dagsläget. Det är oklart hur den av 
skolverket annonserade utökningen av lektionstid i matematik och 
svenska(70-90 minuter/vecka) på lågstadiet och mellanstadiet påverkar 
schemat. 

• Skolans ramschema bygger på konceptet samlad skoldag. Samlad skoldag 
används redan på en del håll medan andra skolor inte infört detta ännu. 
Hedens skola och Kil bo skola har önskemål att två dagar j vecka förlängs, 
eleverna reser till Västerfärnebo skola för slöjd och hemkunskap dessa 
dagar. 
Förslag och ideer om att läsa dessa ämnen i block för de prakti.ska delarna 
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och de teoretikska delarna fortlöpande lyftes på arbetsgruppsmötena. 
Läraren i ämnena kan i så fall ta sig till skolan för att ha teori med eleverna. 

Konsekvenser 

• En farhåga är att övrig utökning av lektionstid i svenska och matematik 
kommer att innebära att ramschemat för skolorna inte håller på sikt. 
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Upptagningsområden 
KONSERVENSER 
Ändringar av upptagningsområdena kan medföra dubbel skolskjutsplanering, elever från ett 
område som redan har startat i en skola i gamla upptagningsområdet och nya elever som startar 
i en skola på nytt upptagningsområde. 

Prognos för barn som börjar i förskaleklass hösten 2014 är 219 elever en minskning med 23 
jämfört med läsåret 2013-2014. 

SKOLA FÖRÄNDRING LÅ 13/14 förslag LÅ 14/15 

Åkraskolan -4 elever 36 elever 32 elever 

Åbyskola + 1 elever 9 elever 10 elever 

Varmsätra skola + 7 elever 10 elever 17 elever 

Ransta skola - 6 elever 19 elever 13 elever 

Ängshagenskolan -6 elever 30 elever 24 elever 

Vallaskolan 45 elever 45 elever 

Kyrkskolan -6 elever 12 elever 6 elever 

Västerfärnebo skola - 7 eiever 17 eiever 10 elever 

Hedens skola -8 elever 13 elever 5 elever 

Kilboskola + 6 elever 6 elever 12 elever 

Lärkbackskolan - 2 elever 30 elever 28 elever 

Kila skola + 5 elever 15 elever 20 elever 
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SÄRSKOLAN 
Särskolans elever åker idag skolskjuts enligt: 

Folkbokföringsadress ----------- > skola 

~ aktiviteter som skolan anordnar 

Skola 

Fritids 

Aktiviteter 

folkbokföringsadress 

fritidshemj-klubb 

aktiviteter som skolan anordnar 

skola 

aktiviteter som skolan anordnar 

skola 

Fritidshemj-klubb 

folkbokföringsadress 

Till detta tillkommer tillfälliga resor vid ett antal tillfällen, resor till t ex ishallen, bcwlinghallen, 
SORF. Dessa har gått under särskolans verksamhet Idrottsskolan, delvis finansierat som 
föreningsaktivitet. Resorna har används som skolskjuts. 

• Systemet med att använda skolskjuts på alla dessa ställen ger ett antal "extra" 
skolskjutsturer j vecka. Ska dessa turer fortsätta som skolskjuts? 

• Elever på Klöverskolan tillhör inte särskolan, är placerade på Klövervägen pga. 
funktionshinder. Dessa elever åker skolskjuts tilljfrån skola fritids. 

• Särskolans ändringar av resor påverkar Daglig verksamhets resor och tvärtom. Båda 
verksamheterna har ett behov av att kunna ändra i sina resor. 

• Ska resorna fortsätta som idag för särskolan? 

• Ska det skrivas ett särskilt stycke i riktlinjerna för särskolan, med text om särkolans 
speciella behov av skolskjuts? T ex att väntetiden kortas av från 30 min till 20 min. 

• Skolskjuts ska enligt SL endast ske mellan Folkbokföringsadress och skolan, särskolans 
elever åker också enligt ovan. 

Konsekvenser 

• Ändringar enligt ovan bäddar för missförstånd mellan skolan och utförare av resor 

• Minskad samordning av resorna 

• Höga kostnader 

• Svårt att upprätthålla kontinuitet med chaufförer 
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Säkra hållplatser 
SeeMe - busshållplatser med varningsenhet och aktiverings transponder. Från företaget Amparo. 

Kostnader 

Köpa 

17940: -/system 

Ett system: en varningsenhet med fem aktiverings transponder. Varningsenheten fästes på busshållplatsskylten 
och eleverna har aktiverings transponder. Tillkommer kostnader för skylt, stolpe och fundament om dessa inte 
redan finns. 

Hyreskostnad på årsbasis exkl. moms 

• En varningsenhet och fem aktiveringstransponder 9984: -

• Stolpe med fundament ca 250: -

• Skylt ca 800:-

• Totalt ca 11000: -/hållplats 

Avtalet tecknas för 12 månader och förlängs därefter med 12 månader i taget tills dess att uppsägning sker. 
Uppsägning skall ske minst 3 månader innan avtalstidens utgång. 
I hyreskostnaden ingår skötsel av utrustningen, placering av hållplats. flytt av hållplats osv. 

Ingen begränsning av antal system man vill hyra. 

Flera kommuner i Sverige har dessa system, Hagfors och Nynäshamn har lämnat information. 

Se nedan: 

Nvnäshamn 

Använder både linjetrafik och entreprenörs buss. Totalt finns 12 st SeeMee-system i kommunen varav 2 sitter 
bara för entreprenörsbussen och resten för linjetrafiken. 

Linjetrafiken, kommunens trafikavdelning och Amparo har tillsammans satt upp systemen. Totalt åker 

638 elever skolskjuts i kommunen fördelat 208 entreprenörsskjuts och 430 linjetrafik. 

Placering av systemen avgör skolskjutssamordnaren i samarbete med trafikverket eftersom kommunen inte 
äger vägnätet. 

En gång per vecka kontrollerar samordnaren att dessa system sitter på rätt ställe och att de fyller en funktion. 
Inför nytt läsår krävs ett större arbete med några timmar/dag. 

Systemen sitter på den del av kommunen där det reser flest barn, man har tittat på vilka hållplatser som är 
mest använda och var systemen skulle göra mest nytta för eleverna. Sedan vägs trafikens hastighet och 
hållplatsens placering in. 

Hagfors 
Av kommunens skolskjuts är ca 60 %upphandlad och 40% linjetrafik. 

SeeMee-säker hållplats används på båda varianterna. Kommunen har idag 16 hållplatser med SeeMee
säkerhållplats, ca 10% av hållplatserna. 

Kommunen står för kostnaden och har ett hyresavtal för dessa 16 hållplatser. Det har fungerat bra. 

Det är ca 500 elever som åker skolskjuts. 

skolskjutssamordnare tillsammans med entreprenörer och chaufförer för en diskussion om var det är lämpligt att ha 
en sådan hållplats. Chaufförerna är ju de som bäst ser var behovet finns. Det kan även ha kommit önskemål från 
föräldrar. 
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När man startar upp är det en del jobb. Efter att man bestämt var behovet är så skickar jag information om SeeMe 
till respektive föräldrar. Jag skickar också med en Överenskommelse som de får skriva på, där de intygar att de tagit 
del av informationen samt att de kommer att medverka till att deras barn använder reflexen/sändaren. 

Det jobb som återkommer varje läsår är att skicka ut meddelande i slutet av maj om att reflexen ska lämnas in sista 
veckan på vårterminen. Reflexerna ska skickas till Göteborg för batteribyte. 

När höstterminen börjar ska de ju sedan delas ut igen. 

Före nytt läsår måste jag se efter om någon stolpe ska flyttas. Det kan ju ha varit en ensam elev som nu slutat år 9 
vid en hållplats. Det kan också vara en liten G-åring som börjat och då behöver vi kanske flytta en stolpe. Man får 
väga för och emot, var det behövs en varningslampa. 

De kriterier vi tittar på och väger in är flera: hastighet, antal fordon, elevens ålder, antal elever, mörker, kurvor, 
backkrön med mera. 

Sala kommun har redan idag övergångsställen med blinkande ljus. Tekniken finns också för att märka upp 
hållplatser. Fungerar bäst på landsbygden där det inte finns så många andra konkurerande närliggande objekt. 

Till den säkra hållplatsen kopplas en aktiveringstransponder som eleven har på väskan eller kläderna, 
aktiveringstranspondern ställs in på ett anpassat avstånd fram till hållplatsen. När eleven närmar sig 
hållplatsen indikeras ett blinkande sken som riktar sig mot biltrafiken. 

Safeway2school är ett EU-projekt som testat dessa hållplatser både i Sverige och i andra europeiska länder. 

l VL:s kommentarer 
l VL har ingen lösning med sådana system idag. l kollektivtrafiken finns diverse leverantörer med 
J utrustning som visar att en resenär befinner sig på hållplatsen när det är mörkt (typ blinkande 

lampa). Vi har haft funderingar kring sådan utrustning utefter de mest belastade 2+1 vägarna i 
länet men har hittills inte fått ekonomi för detta. 

1 Om en kommun skulle önska montera sådan utrustning som beskrivs för skolelever på Vls 
/ hållplatser, ser vi i princip inget hinder för detta. VL har däremot idag inga medel i sin 

1 
investeringsbudget att bekosta sådan utrustning. 



BILAGA 5 

BussLED ger tryggare resor på landsbygden 
En annan lösning för tryggare och mindre riskfyllda busshållplatser är Buss LED, tekniken är framtagen för att 
chauffören på ett, för resenären, säkrare sätt ska kunna framföra bussen och stanna vid hållplats. 
BussLED är en stoppsignallampa som drivs genom solcellsteknik, placeras vid en mörk eller dold hållplats. 
Lampan aktiveras av resenären genom en knapptryckning på hållplatsstolpen eller busskuren. En lysdiod tänds 
och blinkar med ett vitt ljus i riktning mot den ankommande bussen. 
Sammantaget ger BussLED en ökad trygghet för föraren, då en väntande resenär upptäcks betydligt tidigare. 
Det minskar också risken för att resenären ska bli "frånåkt" vilket kan vara ett bekymmer vid dålig sikt i 
mörker då mötande trafik kan blända föraren. Andra bilister, främst bakom bussen, slipper bli överraskade av 
en plötslig inbromsning. Lampan laddas genom en solcellspanel vilket gör att den är en miljömässigt bra 
produkt. Den är också driftsäker och underhållsfri vilket gör den kostnadseffektiv med låg kostnad och 
tidsåtgång för underhåll och tillsyn. 
BussLED ökar tryggheten för kollektivtrafikresenärerna på landsbygden och bygger på en miljövänlig lösning. 
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Förord 

Säkra och trygga hållplatser och gånganslutningar är viktiga av trafiksäkerhetsskäl 
och för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

Det har länge funnits en efterfrågan från kommuner med flera att få tillgång till en 
generell, enkel och tillförlitlig modell som ger stöd för att göra översiktliga bedöm
ningar och för att prioritera behov av åtgärder vid busshållplatser på landsbygd. 

För att kunna bedöma bussresenärernas olycksrisk och otrygghet vid samt till och 
från busshållplatser på landsbygd har Trafikverket tagit fram en enkel modell som 
beaktar de viktigaste faktorerna. Trafikens hastighet väger tyngst, men modellen 
hanterar beräkningsmässigt även trafikflöde, sikt och belysning. Beräkningen kom
pletteras med en subjektiv bedömning. För en H översiktlig bedömning av åtgärds
behov beaktas även utnyttjandet, alltså hur många som använder hållplatsen och 
gånganslutningen. 

Resultaten ("risk och otrygghet" samt "åtgärdsbehov"), som tar särskild hänsyn till 
barns problem i samband med vistelse på eller i nära anslutning till hållplats, redo
visas i siffror och i färgskalan grönt/ gult/ rött. 

Den framtagna modellen beaktar forskningsresultat, olycksstatistik samt männis
kors behov och beteende. Den har testats p ä ett urval befintliga hållplatser i Bor
länge, KU O(:h Trollhättan samt remis-.bl:'handl<~t$ och förankrats inom Trafikverket 
och hos Sveriges kommuner och Landsting, SKL. 

Trafikverket kommer under de närmaste åren att följa hur modellen används. Detta 
för att få underlag för att utvärdera modellens tillämpbarhet vid inventering, plane
ring och genomförande av åtgärder samt för att komrollera risktai och de faktorer 
som hanteras i den subjektiva bedömningen. Trafikverket kommer även att överväga 
en utvidgad tillämpning av modellen på andra delar i transportsystemet. 

Modellen är framtagen inom Trafikverket. Den är utarbetad av Anders Arvelius på 
uppdrag av verksamhetsområde Samhälle. Bertil Magnusson har varit projektledare 
och Mats Gummesson har deltagit i projektet. 

1\ \(_ . 
~LenaErixon 

chef Samhälle och stf generaldirektör 
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Bakgrund, motiv, kunskap, syfte, råd och framtid 

Våg".rerket har föreslagit att kriterier för säkra hållplatser för på- och avstigning samt 
säkra vägar till och från hållplats ska formuleras och tillämpas generellt av alla som 
planerar och genomför skolskjutsar (publikation 2008:27). Säkra och trygga håll
platser och gånganslutningar är viktigt också för alla andra bussresenärer och för att 
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

Det finns stor kunskap och många rapporter som behandlar detta, men ingen gene
rell, enkel och tillförlitlig modell som kan ge väghållare, skolskjutsplanerare, kollek
tivtrafikplanerare med flera ett gott stöd. 

Risker och otrygghet vid hållplatser är störst på landsbygd där hastigheterna är 
höga. Det är också för landsbygdsförhållanden som det är möjligt att skapa och an
vända en enkel och tillförlitlig hållplatsmodell som beaktar olycksrisk och otrygghet 
för bussresenärer. 

Syftet med modellen är att ge stöd för att göra översiktliga bedömning~.r av bdintli
ga hållplatser och gånganslutningar på landsbygd. Genom att inventera och bedöma 
"risk och otrygghet" samt "årgärdsbehov" med hjälp av modeHen skapas underlag 
för planering och prioritering av åtgärder. Andra syften är att berörda parter ska ha 
bra underlag för dialog, kunna hantera propåer och klagomål på ett likartat sätt över 
landet samt få ett bra stöd vid planering av nya hållplatser. 

De värden på "risk och otrygghet" samt "åtgärdsbehov" som faller ut av modellen i 
form av siffror och i färgskalan grönt/ gult/ rött för både hållplatsen och gånganslut
ningen är rådgivande. Lokalt kan beslutas att t ex skolskjutsar i en kommun ej får 
vara röda, eller att alla röda hållplatser inom ett väghållningsområde ska åtgärdas 
inom 2 år. 

I framtiden kan gränsvärdena för grönt/ gult/ rött kom..-na att justeras om am bi
tiansnivån förändras. 

r JVar snäll 
'lämna bussen 

företröde l 



Modell för bedömning 

Modellen hanterar olycksrisk och otrygghet (främst för att råka ut för en olycka) för 
bussresenärer vid samt till och från busshållplats. 

Modellen bör användas för att göra en översiktlig bedömning av busshållplatser för 
linjetrafik och särskilt upphandlad skolskjuts på landsbygd. 

Modellen utgår från fyra typer av hållplatser och fyra typer av gånganslutningar. 
Trafikflöde, sikt, belysning, hastighet och utnyttjande beaktas beräkningsmässigt. 

Samlade bedömningar av såväl hållplatsens som gånganslutningens "Risk och 
otrygghet" samt "Åtgärds behov" redovisas i siffror och i en färgskala: 

<25 = Grönt = Godkänt 
25-60 =Gult= Gränsfall. Sök efter åtgärder som kan ge grönt. 
>60 = Rött = Utred mer noggrant. Beakta den subjektiva bedömningen 

och övriga omständigheter. Om bedömningen av "risk och 
otrygghet" och/eller "åtgärdsbehov" verifieras bör åtgärder 
vidtas som ger grönt eller gult. 

Även andra faktorer som inte beaktas av risktalen kan ha stor betydelse. sådana 
faktorer beaktas i den subjektiva bedömningen. För busshållplatser som används 
av små barn (6-9 år, klass F -3) kan till exempel tung trafik och övriga omständig
heter ha särskilt stor betydelse. Åtgärd kan därför vara motiverad även om bedöm
ningen blir "grön". 
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Hållplatsen 

Bedömningen begränsas tm att beakta de som använder hållplatsen 
för att stiga på bussen. 

Vi skiljer på fyra typer av hållplats 

• Typ A innebär att väntande resenärer uppehåller sig vid en hållplats 
som är helt avskild från vägen. 

• Typ B innebär att väntande resenärer uppehåller sig i hållplatsficka, 
på plattform eller på en anslutande utfart. 

• Typ C innebär att väntande resenärer uppehåller sig på en 
vägren som är minst l m bred. 

• Typ D innebär att väntande resenärer uppehåller sig på 
körbanan eller på en vägren som är smalare än l m. 

För att bedöma "risk och otrygghet" vid hållplatsen beaktas trafikflöde, sikt, 
belysning och hastighet. Risktalen framgår av mallen. 

Vid subjektiv bedömning av hållplatsens "risk och otrygghet" används en 5-gradig 
skala: 

l=trygg för alla, 

2=osäker för barn 

3=osäker för alla 

4=farlig för barn 

S=farlig för alla. 

För att bedöma "åtgärdsbehov" beaktas även hållplatsens utnyttjande. Risktalet 
för antalet påstigande framgår av mallen. Bedömning av antalet påstigande behöver 
bara göras om åtgärdsbehovet kan bli gult eller rött. 

Vid subjektiv bedömning av hållplatsens "åtgärdsbchov" används en 3·gradig skala: 

!=Ingen åtgärd erfordras S=Sök efter åtgärd Å=Åtgärd bör prioriteras 

Hög andel tung trafik, stort utnyttjande av hållplatsen, förekomsten av väderskydd 
och övriga omständigheter (t.ex svåra vinterförhållanden) kommer att påverka de 
subjektiva bedömningarna. Den subjektiva bedömningen av "åtgärdsbehov" ska 
beaktas innan åtgärder vidtas. 



Mall för bedömning av hållplatsen 
Datum:...................................................................... Signatur: ....................................................................... . 

Hållplats:............................................................... .. Riktning mot: ............................................................... . 

Koordinater: ............................................................ Foto nummer: ..... ................ ........................................... .. 

Risktal, subjektiva bedömningar mm. 

TypA Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: Arsdygnstrafiken, ADT eller upp-

<200 fordon/dygn o o o o skattat "medelflöde" 

200-1000 f/d o o o,s 1 

1000-3000 f/d o o 1 2 

3000-8000 f/d o o,s l ,S 3 

>8000f/d o 1 2 4 

Sikt: siktavståndet från vägkant vid håll-

>200m o o o o plats åt vänster (närmaste körfält) 

200-lOOm o o o o 
100-SO m o 1 l.S 2 

<SOm o 2 3 4 

Belysning: Vid hållplats 

God o o o o 
Dålig o o o.s 1 

Nej 1 1 l,S 2 

Hastighet: Skyltad hastighet 

30 km/t ... ... 
40 4 

so s l 

60 6 

70 8 

80 11 

l::a l 
14 

17 

110 20 

Subjektiv bedömning av Beakta om medelhastigheten avvi-
risk och otrygghet. ker från skyltad hastighet och annat 

Notera 1, 2, 3, 4 eller 5 av stor betydelse 

Utnyttjande: Antal påstigande/dygn (bedöm 

< l/dygn o o o o genomsnittligt antal). Ett barn 

1-3/dygn o o o 0,4 
(klassF-6) räknas som S resenärer 

4-10/dygn o o 0,4 0,8 

11-50/dygn o 0,4 0,8 1,2 

>50/dygn o 0,8 1,2 1,6 

Subjektiv bedömning av Beakta om medelhastigheten avvi-

åtgärdsbehov ker från skyltad hastighet och annat 

Notera l, S eller A av stor betydelse 

Använd denna mall vid inventering av hållplatser. 
Använd utrymmet på baksidan för kommentarer, skisser, åtgärdsförslag mm. 
Bilaga 1 används för beräkningar. 
Bilaga 2 används för sammanställningar. 

l 
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Gånganslutningen 

Bedömningen begränsas till den väg där hållplatsen är belägen. 

Vi skiljer på fyra typer av gånganslutning till/från hållplats. Vål j i första hand det 
sämsta alternativet och det antal på- och avstigande som bedöms utnyttja det sämsta 
alternativet. Observera att ett mycket stort utnyttjande av en säkrare gånganslut
ningstyp kan innebära att denna ska väljas för att bedöma behov av åtgärd. 

• Typ l innebär att gånganslutningen är helt avskild från vägen. 

• Typ 2 innebär att resenärerna slipper passera över vägen, och 
behöver gå mindre än 50 m längs vägen (mindre än 100 m om 
vägrenen är minst l m bred). 

• Typ 3 innebär att resenärerna slipper passera över vägen, 
men måste gå mer än 50 m längs vägen (mer än 100 m om 
vägrenen är minst l m bred). 

• Typ 4 innebär att resenärerna måste passera och ibland även 
gå längs vägen för att nå hållplatsen. 

För att bedöma gånganslutningens "risk Qch Qtrygg.~et" beaktas trafikflöde, sikt, 
belysning och hastighet. Risktalen framgår av mallen. 

Vid subjektiv bedömning av gånganslutningens "risk och otrygget" :mvänds en 
5-gradig skala: 

l=trygg för alla 

2=osäker för barn 

3=osäker för alla 

4=farlig för barn 

S=farlig för alla. 

För att bedöma "åtgärdsbehov" beaktas även hållplatsens utnyttjande. Risktalet för 
antaiet på- och avstigande framgår av malien. Bedömning av utnyttjandet behöver 
bara göras om åtgärdsbehovet kan bli gult eller rött. 

Vid subjektiv bedömning av gånganslutningens "åtgärdsbehov" används en 3-gradig 
skala: 

!=Ingen åtgärd erfordras S=Sök efter åtgärd Å=Åtgärd bör prioriteras 

Hög andel tung trafik, stort utnyttjande av hållplatsen, hög andel funktionshindrade 
och särskilt bred väg kommer att påverka den subjektiva bedömningen. Likaså 
mittseparering, refuger, övergångställen, gångpassager, avsmalningar och övriga 
omständigheter (t.ex svåra vinterförhållanden). Den subjektiva bedömningen av 
åtgärdsbehov ska beaktas innan åtgärder vidtas. 



Mall för bedömning av gånganslutningen (den väg hållplatsen är belägen) 
Datum: ..... ... .... .............. ........... .......... .... ............ .. .. Signatur: ..... ..... ......... ... ..... .... ...... ........ ........... .. ... . 

Hålipiats:. Riktning mot: .. ... ............................. . .. 

Koordinater: ........................... .. ..... . .. Foto nummer: 

Risktal, subjektiva bedömningar mm. 

Typ l Typ2 Typ3 Typ4 Anmärkning 

Trafikflöde: Arsdygnstrafiken, ADT eller upp-

<200 fordon/dygn o o o o skattat "medelflöde" 

200-1000 f/d o o o 2 

1000-3000 f/d o o 1 3 

3000-8000 f/d o 0,5 2 4 

>8000f/d o 1 3 s 
Sikt: Typ 2 och 3: längs gånganslutning-

>200m o o o o en åt sämsta håll. 

200-lOOm o o 1 1 
Typ 4: Från vägkant vid gångpas-

sage till annalkande bil åt sämsta 
100-SOm o 1 2 2,5 hå!!. 

<SOm o 2 4 4 

Belysning: Typ 2 och 3: längs gängans lut-

God o o o o ningen. 

Dålig o o 1.5 1 
Typ 4: Vid gångpassage. 

Nej 1 1 2,5 2 

Hastighet: Skyltad hastighet. 

30km/t 2 

40 4 

l 50 s 

l•o l 6 

8 

l:~ l 
11 

l::o l 
14 

l 17 

110 20 

Subjektiv bedömning av Beakta om medelhastigheten avvi-
risk och otrygghet. ker från skyltad hastighet och annat 

Notera 1, 2, 3, 4 eller 5 av stor betydelse 

Utnyttjande: Summa på- och avstigande. (bedöm 

<l/dygn o o o 0,4 genomsnittligt utnyttjande av i 
första hand det sämsta alternati-

1-3/dygn o o o 0,8 
vet). Ett barn (klassF-6) räknas som 

4-10 /dygn o o 0,4 1,2 5 resenärer 

11-50/dygn o o 0,8 1,6 

>50/dygn o 0,4 1,2 2,0 

Subjektiv bedömning av Beakta om medelhastigheten avvi-

åtgärdsbehov ker från skyltad hastighet och annat 

Notera l, S eller A av stor betydelse 

Använd denna mall vid inventering av gånganslutningar. 
Använd utrymmet på baksidan för kommentarer, skisser, åtgärdsförslag mm. 
Bilaga 1 används för beräkningar. 
Bilaga 2 används för sammanställningar. 

11 



12 

Modellens användningsområde 

Översiktliga bedömningar av befintliga hållplatser och gånganslutningar 
Trafikverket och kommunen kan som väghållare använda modellen för att sys
tematiskt inventera och bedöma befintliga hållplatser och gånganslutningar på 
landsbygd. Vissa uppgifter, som behövs för att bedöma "risk och otrygghet", finns 
tillgängliga medan andra inhämtas vid inventeringen. För att få fram en översikt av 
"åtgärdsbehovet" måste subjektiva bedömningar göras av kunnig personal i sam
band med inventeringen. Dessutom måste uppgifter om utnyttjande av de hållplat
ser som kan bli röda eller gula bedömas eller inhämtas från länstrafikbolaget eller 
kommunen. Resultatet av dessa översiktliga bedömningar av befintliga hållplatser 
och gånganslutningar på landsbygd kan användas vid lång- och kortsiktig planering. 
Kommunen kan dessutom använda resultatet vid planering av skoiskjutsverksamhe
ten. 

Dialog 
Väghållare, skolskjutsansvariga, trafikhuvudmän och bussentreprenörer är alla an
geltignn cm att de hållplntser bussret";enärerna använder på l211dsbygd är säkra och 
trygga. Dialog och samråd kring inventeringar, bedömningar och resultat är viktigt 
för att skapa samsyn, för att få till stånd förbättringar och för att undVIka dubbelar
bete. 

Synpunkter på hållplatser och dess närområde 
Till väghållare och skolskjutsansvariga framförs synpunkter om riskfyllda och 
otrygga hållplatser och gånganslutningar på landsbygd. Modellen kan då användas 
för att bedöma såväl "risk och otrygghet" som "åtgärdsbehov". Vid sådana ärenden 
är det extra viktigt att i den subjektiva bedömningen beakta allt som inte hanteras i 
den enkla beräkningsbara delen av modellen. 

Nya hållplatser 
Trafikhuvudmän, väghållare och skolskjutsansvariga planerar för att anlägga eller 
utmärka nya hållplatser. Det kan handla om hållplatser på landsbygd för linjetrafik 
eiier för särskiit upphandlad skolskjuts. Modelien kan då användas för att i plane
ringsskedet bedöma såväl "risk och otrygghet" som "åtgärdsbehov". Den kan då 
också användas för att se utfallet av möjliga åtgärder. Det är vid planering av nya 
hållplatser viktigt att även göra subjektiva bedömningar för att kunna beakta sådant 
som inte beräkningsmässigt hanteras i den enkla modellen. 



Exempel på lämpliga åtgärder 

En hållplats eller en gå.'1ganslutning kan bedömas vara riskfylld och otrygg (gul eller 
röd) samtidigt som åtgärdsbehovet, till följd av litet utnyttjande, är grönt. Det kan 
också vara så att hållplatsen eller gånganslutningen är grön eller gul samtidigt som 
åtgärdsbehovet, till följd av stort utnyttjande, blir gult eller rött. 

Som ett första steg noteras vilka risktal som orsakat gult eller rött . Bedöm om det 
finns särskilt kostnadseffektiva åtgärder genom att gå igenom vilken effekt föränd
rade risktal får. 

Väghållningsåtgärder 
Hållplatstyp 

En mycket effektiv åtgärd för att få hållplatsen grön kan vara att förse hållplatsen 
med en plattform för väntande (från Typ D till Typ B). En flyttbar plattform kan vara 
en åtgärd som löser ett tillfälligt problem (t ex ett barns behov under tre år). Platt
formar innebär ökat vinterunderhålL 

Flytt av hållplats 

Det kan finnas skäl att flytta en hållplats så att sikten ökar för väntande och/eller 
passerande. Genom att flytta en hållplats med litet utnyttjande till en utfart (från 
Typ D till Typ B), blir den säkrare och tryggare. Givetvis måste gånganslutningen då 
kontrolleras så att risken och otryggheten inte ökar (i de flesta fall är det gånganslut
ningen som är problemet). 

Särskilt om gånganslutning 

Hastigheten har störst inverkan på gånganslutningens risk och otrygghet. Sedan 
följer trafikflöde, sikt och belysning (se mallen). En gånganslutning kan styras till en 
säkrare gångpassage genom att t ex bredda en vägreneliersätta upp ett räcke. I vissa 
fall kan även en tunnellösning vara aktuell. Att bygga en cykelväg eller komplettera 
med en enkel gångväg/stig kan också öka säkerheten. 

13 
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Sikt 

Det är främst på det mindre vägnätet som dålig sikt är ett problem för gående. 
siktröjning eller kanske flytt/nertagning av privat staket eller häck kan öka sikten. 
Att förändra profilen eller linjeföringen är andra alternativ för att öka sikten vid 
passage av vägen. 

Belysning 

Belysning ökar tryggheten och minskar risken för svåra olyckor i mörker. Vågbelys
ning kan vara kostsam på landsbygd, men nu finns solceller och rörelseindikatorer. 
Med hjälp av sådan enkel belysning kan framförallt tryggheten vid hållplatsen öka. 

Hastighet 

Sänkt hastighet får stor effekt på risk och otrygghet samt på åtgärdsbehov. En has
tighetssänkning ska följa Trafikverkets kriterier. Genom att till exempel en hållplats 
förses med plattform och väderskydd bidrar man till att öka biltrafikanternas 
förståelse och acceptans för den lägre skyltade hastigheten. 

Indragning av hållplats 

När inte fysiska åtgärder eller hastighetssänkning löser problemet med risk och 
otrygghet kan det bli aktuellt att dra in hållplatsen. Givetvis måste de alternativ 
resenärerna då får vara godtagbara. 

Annan trafikering 
Ofta kan en röd gånganslutning lösas med hjälp av att bussen gör ett avsteg från 
befintlig sträckning. T ex kan en väl avskild hållplats intill bostäder, affär eller skola 
användas för busstrafik i båda riktningar. 

Längre avsteg kan också behöva göras. Då kan ett signalsystem som visar bussfö
raren om det finns resenärer på den avskilda hållplatsen vara en lösning (bussen 
behöver kanske inte angöra hållplatsen). Med hjälp av ett sådant signalsystem kan 
annan trafikering lösa problemet meå risk och otrygghet bååe vid håilpiatsen och 
gånganslutningen. 

I skolskjutssammanhang kan linjesträckningen göras om så att man i större ut
sträckning hämtar upp och släpper av barn på rätt sida av en hårt trafikerad väg. 
Med hjälp av små fordon ökar möjligheten att nyttja det mindre vägnätet så att barn 
slipper en riskfylld och otrygg gånganslutning. 



Generella åtgärder med inriktning på barn 
Information 
Information i skolor om risker och beteende i samband med skolskjutsning före
kommer i begränsad omfattning. Barn och föräldrar har behov av god information 
om de risker som är förknippade med barnens fård till och från hållplats. 

Atgärder på bussar och andra stora generella åtgärder 
Exemplen nedan är av generell natur och kan komma att öka trafiksäkerheten och 
tryggheten. 

Förbud mot att stiga av bussen i den främre dörren eller utfällbar bom på bussen 
(för att minska risken med farlig passage framför och skymd av bussen) är troligen 
inte tillräckligt prövat och utvärderat. Detsamma gäller varningssig-!tal till gående 
som är på väg att passera vägen framför eller bakom 
bussen. Ett överkörningsskydd framför bussens 
bakhjul (som ska förhindra att någon som ramlat 
under bussen blir överkörd) är en annan nästan 
oprövad åtgärd. 

Det har gjorts försök med att förse barn med sän
dare som automatiskt aktiverar en "varningssignal" 
vid hållplatsen. Detta för att uppmärksamma trafi
kanterna på att barn uppehåller sig på hållplatsen 
eller vägen. Att förse hållplatsen med en rörelsede
tektor som arkiverar en "varningssignal" när någon 
uppehåller sig på håilpiatsen kan också visa sig vara 
effektivt. 

Det finns risk för svåra olyckor till följd av att barn 
och andra passerar vägen skymda av bussen. Flexi
bla skyltar vid hållplatsen eller på bussarna kan 
därför komma att utvecklas och användas i stor 
utsträckning. 
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Protokoll för bedömning av hållplatser och gånganslutningar 

Bedömning av risk och otrygghet Bedömning av 
åtgärdsbehov 
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 
Exempel 

3 Da i porten 

Mot Leksand B 0,5 o o 0,5 14 7 1 0,4 - - ! L,t3 J 

A .... 4 7 o 5 14 70 4 0,8 56 s 
Mot Borlänge B 0,5 o o 0,5 14 7 7 o o l 

l 4 4 1 
l o s 14 70 4 0,8 56 s 

Noteringar: Förutsätter att inga skolbarn (klass F-6) behöver passera vägen. Ska kontrolleras. l .. ' .. .. 
Hasr1ghetssanknmg oor overvagas . 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 

Aktuell hållplats 

Noteringar: 
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Sammanställning av bedömda hållplatser och gånganslutningar 
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Läge och riktning 

Da/porten, mot Leksand 

Da/porten, mot Borlänge 

Aktuella håi ipiatser 
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Anmärkning 

56 Utred gånganslutningen 

56 Utred gånganslutningen 
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Bilaga 3 

Hållplatser. Exempel på resultat av modellen 

Hållplatser av typ B (väntan i hållplastsficka, på plattform eller på en anslutande utfart) 

och typ D (väntan på körbana eller smal vägren) .. 
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Bilaga 4 

Gånganslutningar. Exempel på resultat av modellen 

Gånganslutningar av typ 3 (långt längs vägen) och typ 4 (vägpassage) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Intygskrivarens namn 

Arbetsplats 

Telefonnummer 

Intyget baseras på personlig kännedom sedan år 

KOMPLETIERAN DE INTYG TILL ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 

Elevens namn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

i Beskriv elevens funktionsnedsättning, eventuellt med diagnos, och anledning till elevens behov av skolskjuts, t ex att eleven är rullstolsburen. Om eleven 
~ har en "osynlig" funktionsnedsättning krävs en utförligare beskrivning av behovet av skolskjuts. Skriv gärna på baksidan om din text inte får plats. 
E 
o 
c 
~ 

~ 

_, 

L' 

Under vilka omständigheter kan eleven klara kollektiva resor? 

O;:tum 

lntygskrivareo\S <JncJ.;,o skrift 

Specialkompetens 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Ort 

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

2013-11·29 

Planering och utveckling 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kristina Eriksson 
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. RIKTLINJE 

!InK 2014 -01- 0 8 

RIKTLINJE 

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild 
kollektivtrafik i Sala kommun. 

Bakgrund 

KS beslutade den 2013-09-10 § 221 om utredning av eventuella förändringar i nu 
gällande riktlinjer för beviljande av skolskjuts. 

Riktlinjerna har reviderats under rubrik 5. skolskjuts och 9. Resor till daglig 
verksamhet. 

Förslag till beslut 

Att anta reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 
salakommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Kristina Eriksson 
Transports trateg 

Planering och utveckling 
kristi n a, er i ksson@ sala. se 
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Box 304 
733 25 Sala 

I SALA KOMMUN. 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Kristina Eriksson 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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resor till daglig verksamhet, dagvårdresor, samt skolskjutsar sker hos 
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. 

2 {24) 
2012-03-21 



g sALA 
~KOMMUN 

Beslut fattas av handläggare med delegation att utreda och fatta beslut i ärendet. 
Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta avsedd blankett. 
Ansökningsblankett kan fås av Kommunstyrelsens förvaltning på enheten för 
planering och utveckling, alternativt hämtas på kommunens hemsida eller hos 
information Sala. 

Kommunen är medlem i Samtrafik (Västmanlands Samtrafikförbund). De ansvarar 
för planering och drift av den samhällsbetalda anropsstyrda trafiken. 
färdtjänstbeställningar görs till beställningscentralen, Samtrafik i Västmanland. 
Resa i annan kommun tillhandahålls av Företagstaxi Netrevelation Helsingborg, ett 
rikstäckande nätverk av samarbetspartners bestående av olika taxiföretag. 
Sala kommun anlitar Riksfårdtjänsten Sverige AB för anordnande av beslutade 
riksfårdtjänstresor. Grundskolans skolskjuts utförs av upphandlade transportörer 
e!Icr med linjetrctfik. Elevresor med skolkort inom gymnasieskolan utförs 
huvudsakligen med linjelagd kollektivtrafik. 

"'l TTTT Tr'NRTTTrrtNYNG L.. V 1LJI'.11 11\.11 l 

En gemensam organisation ska törstärka förutsättningarna för ökad etlektivitet 
gällande samhällsfinansierade transporter. Den ger möjlighet till 
större/gemensamma upphandlingar för särskild kollektivtrafik, större samordning 
av resandet samt vidareutveckiingjanpassning av kollektivtrafiken till flera 
målgrupper. Detta bör leda till förbättrad tillgänglighet och användande av 
kollektivtrafiken, ökad samordning och minskat resande med den särskilda 
kollektivtrafiken. Resandet ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i 
syfte att bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. 

Genom centraliserad handläggning och beslut av färdtjänst, riksfärdtjänst, 
skolskjuts, elevresor, resor till daglig verksamhet samt dagvårdresor ska 
transportperspektivet förstärkas. Möjligheten till samordningsvinster ska öka 
mellan olika typer av resande, samt att handläggning och individuella beslut om 
skolskjuts ska fattas av handläggare i och med nya skollagen from 2011-07-01. 

Riktlinjerna ska i första hand vara ett stöd för handläggarna. Riktlinjerna ska 
komplettera och förklara lagtext, förarhetsuttalanden och rättspraxis. Riktlinjerna 
ska därmed bidra till en rättvis och likställd behandling. 

3. KOLLEKTIVTRAFIK 
Den l januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. I varje län har det 
inrättats en ny kollektivtrafikmyndighet Landstinget och kommunerna i 
Västmanland har kommit överens om att Landstinget har ansvar och utgör 
kollektivtrafikmyndighet. Under nämnden har en regional trafikberedning bildats, 
där landstinget och samtliga kommuner i länet är representerade. 
Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik, kommunerna beställer 
stadstrafik, lokallandsbygdstrafik, kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik 
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av kollektivtrafiken och ansvarar för det ekonomiska underskott som uppkommer 
av beställd trafik. 

3.1 Linjelagd kollektivtrafik 
Linjelagd kollektivtrafik körs enligt tidtabell. Linjerna binder ihop Sala tätort med 
landsbygden. Inom Sala tätort finns Silverlinjen måndag-lördag. 

3.2 Kompletteringstrafik 
Kompletteringstrafik erbjuds områden som har ett gångavstånd som överstiger 
1 200 meter till en hållplats med ett visst minimiutbud av resor. Trafiken utförs 
helgfri måndag-fredag mellan kl. 09.00-14.30. 
Med ett minimintbud av<>es mi11.st en avgång i varje riktning helgfria vr~rdagar mPI)an 
kl . 08.00-18.00 med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan 
påbörjas. 
I de fall där ordinarie linjetrafik förekommer endast vissa veckodagar, medges 
kompletteringstrafik endast de dagar då linjetrafiken inte går. l sådana fall, medges 
endast en tur- och returresa per vecka med kompletteringstrafiken. 
Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd, helst dagen innan. Resan ska göras 
till närmsta ort inom Västmanlands län som har ett basutbud av handel och service, 
t ex. bank, post och vårdcentral. Resa medges till eller från adress där beställaren är 
mantalsskriven. Två tur ·och returreser per vecka får göras med 
kompletteringstrafiken. Fyra stycken separata enkelresor medges inte. l samband 
med beställningen ska även returresan beställas. Priset för resan är detsamma som 
gällande busstaxa. 

3.3 Anropsstyrd trafik 
l Västmanlands lokaltrafiks ordinarie trafikutbud finns trafik som endast körs mot 
förbestälining. i VL:s turlista finns en markering med T ei. A på vissa iinjer och turer. 
Den turen måste förbeställas senast 60 minuter före avresa och körs då med taxi. 

4. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

4.1FÄRDTJÄNST 
Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) 

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge personer med varaktiga funktionshinder 
möjligheter att förflytta sig i samhället. Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del 
anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder_ Det innebär att resor 
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kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och 
med färdtjänst. 

4.1.1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av färdtjänst är utformade utifrån färdtjänstlagen och 
dess inriktning och syften, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. 

Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitiskt fråga i syfte att bidra till 
en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänst ska 
betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet och ett komplement till 
linjetrafiken. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform. 

Vem har rätt till fä!'dtjänst? 
För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Sala kommun. 

Endast personer med ett stadigvarande funktionshinder som inte är kortvarigt kan 
beviljas färdtjänst. Funktionshindret kan bero på både fysiska som psykiska 
svårigheter eller kombinationer av dessa. Funktionshindret anses stadigvarande om 
det kan bedömas ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Funktionshindret ska 
även regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik. 
I områden där den allmänna koilektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för 
personer med funktionshinder beviljas som regel inte resor med färdtjänst. 

Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Utvecklmgsstörda med 
påtagliga svårigheter att orientera sig kan beviljas fårdtjänst, såvida 
orienteringssvårigheterna inte enbart gäller enstaka mål. 
Psykiska problem, ex olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de fall 
problemen kan uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt 
exempelvis av specialistläkare. Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i 
sig är målet ex vid ångestdämpande terapi vid psykiska problem eller orostillstån d. 

En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med 
ytterligare funktionshinder utgöra grund för färdtjänsttillstånd. Bedömningen för 
den enskilde personen är alltid individuell och utgår från gällande lagstiftning. 

Barns rätt till färdtjänst 
Barn i detta sammanhang är personer under 18 år. En individuell bedömning ska 
göras, i bedömningen ingår en jämförelse med personer i jämförbar ålder. Barn 
under 10 år beviljas som regel inte resor med färdtjänst. I den åldern reser barn i 
allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

Färdtjänst kan dock bli aktuellt om barnet pga. sitt funktionshinder har 
skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktions
nedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafiken trots medverkan av 
förälder eller annan vårdnadshavare. Vid bedömningen av barns rätt till färdtjänst 
görs en jämförelse med barn i motsvarande ålder. Om barnet beviljas färdtjänst har 
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förälder eller annan vårdnadshavare rätt att medfölja barnet vid resa. Avgift utgår 
enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

4.1.2 När kan färdtjänst inte beviljas? 
Färdtjänst beviljas inte pga. att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till 
busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i 
sig berättigar till färdtjänst. 
Färdtjänst kan heller inte beviljas för transporter som av någon anledning bekostas 
av det allmänna. Hit kan räknas skolskjuts eller sjukresor och det kan även handla 
om att ersättning utgått för extrakostnader vid olyckor eller att personen fått 
utbetalt medel för specialanpassning av bil. Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga 
funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga funktionshinder t.ex. sådana som är 
orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst. J vissa fall kan personen få sina 
reskostnader täckta av försäkringsbolag. 

Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna 
svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara 
berättigad till färdtjänst. 

Färdtjänst bör inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering är avslutad 
om det inte kan visas att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
som överstiger 3 månader samt medför väsentliga svårigheter med förflyttning eller 
användande av allmänna kommunikationer. Funktionshinder som är varaktiga men 
endast medför väsentliga svårigheter under kortare perioder berättigar som regel 
inte till färdtjänst. 

4.1.3 Den kommunala färdtjänsten innehåll och omfattning 
Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är 
upphandlade för samhällsbetalda resor. Resorna samordnas vilket innebär att 
resenären måste beräkna extra tid för det. Den färdtjänstberättigade ska ha 
möjlighet att göra det antal resor han/hon har behov av. 

Trafikregler 
Färdtjänstresor ska ske på samma villkor som den vanliga kollektivtrafiken i länet. 

Med tärdtjänst i Sala kommun får den färdtjänstberättigade normalt resa obegränsat 
antal resor inom kommunens gränser samt 30 km utanför kommungränsen. 

Avbrott i färdtjänstresa 
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att t.ex. lämna 
post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 

Utvidgad iårdtjänst 
Färdtjänstresa med särskilda skäl 
Den utvidgade färdtjänsten innebär att den färdtjänstberättigade kan söka tillstånd 
för resor, utöver vad som gäller om resor i kommunen och 30 km utanför 
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kommungränsen, i form av resa i annan kommun. Förutsättningar för att bevilja 
färdtjänst ska föreligga för att utvidgad färdtjänst ska kunna komma ifråga. 

Resa i annan kommun 
Den färdtjänstberättigade får göra högst 30 enkelresor per år i andra kommuner. 
Vid resor i andra kommuner får den färdtjänstberättigade hämta ut biljetter för 
detta ändamål. Egenavgiften är 25 %av taxameterpriset, dock lägst 30 kr. Beslut om 
färdtjänst i annan kommun tidsbegränsas till 1 år. Biljetter kan dock hämtas ut vid 
flera tillfällen under året om detta önskas. 

4.1.4 Färdsätt 
Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med 
föreskrifter om vilket färdsätt som får använd<~s och vilken service som ingår. 
Färdtjänstresor inom Sala kommun kan ske med olika fordon beroende av den 
enskildes funktionshinder och vilka färdmedel som finns på ak-tuell ressträcka. 

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt 
utanför kommunens ansvar. 

Ensamåkning/resor utan samåkning 
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 

Specialfordon 
Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil, kan 
istället få färdtjänst med specialfordon (handikappbuss). 
Att bevilja färdtjänst med specialfordon grundas på behov under själva resan och 
inte om vad som ska göras eller uträttas då resenären nått resmålet. Färdtjänstlagen 
lämnar inte något utrymme för andra överväganden än dem som har med själva 
funktionshindret att göra. 1 

För att få med sig vissa nödvändiga hjälpmedel, är det viktigt att det anges vilken typ 
av fordon den funktionshindrade måste använda. Någon bestämmelse i 
färdtjänstlagen om detta finns inte, utan lagen avser att tillhandahålla 
ändamålsenligt fordon för den enskilde, utifrån typen av funktionshinder. 
För att garantera trafiksäkerheten måste permobilen och dylikt, vara utformade på 
ett sådant sätt, att den kan förankras på ett säkert sätt under resan. I annat fall kan 
resan inte genomföras. Även trafiksäkerheten för resenären måste kunna garanteras 
genom säkerhetsbälte el. dylik förankring. 
Service och hjälp vid iårdtjänstresa 
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan 
adress med normal taxiservice utifrån behov, dvs. att chauffören hjälper resenären i 
och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entredörr i markplan samt hjälp 
med handbagage och hjälpmedel. Är resenären beroende av rullstol vid 
förflyttningar men kan stå upp och ta sig in i bilen, så hjälper chauffören till med att 
vika ihop rullstolen och ta den med i bagageutrymmet. 
Bagage 

1 Kammarrättsdom 2008-04-03 mål nr 6304-07, kammarrättsdom 2009-04-28 mål nr 7819-08 
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Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid fård med allmänna 
kommunikationer, normalt 2 kassar j väskor, utöver det kan nödvändiga hjälpmedel 
medföras. 

Pälsdjur 
Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under färden, om inte särskilda skäl 
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara en synskadad persons behov av ledarhund. 
Om tillstånd ges ska hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. 
Combiutrymme kan anvisas. 

Hjälpmedel 
Svenska Transportarbetarförbundet kräver att chaufförer inte ska behöva bära 
passagerare där det saknas hiss eller där lämpliga hjälpmedel inte finns med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen 2samt arbetsmUjöverkets författningssamling3 . 

Det ska finnas tillgång till lämpliga hjälpmedel och teknisk utrustning för att 
garantera en säker transport. För de resenärer där hjälpmedel av någon anledning 
inte fungerar eller inte går att använda bör handläggaren diskutera en framtida 
lösning. 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav4 

Förutom transporten från hämta-adressen tilllämna-adressen ingår i uppdraget att 
ge kunden följande service som skall erbjudas utan begäran från kunden: 

• hjälp in och ur fordonet 
• hjälp med handbagage och hjälpmedel (rollator, kryckor etc) 
• hjälp tilljfrån ytterdörr eller motsvarande 
• hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) 

För kund som är berättigad till ytterligare service, t ex hjälp in och ur lägenhet, 
tilljfrån vårdinrättning/avdelning etc, skall sådan hjälp ges enligt särskild 
instruktion i körordern. Ersättning för generell och särskild service utgår enligt 
väntetidstaxan. 

Verksamheten ställer stora krav på förarpersonalens kompetens. Av särskild vikt är 
att förarna dels har kunskaper och kännedom om de särskilda servicekrav som 
dessa transporter ställer, dels god kännedom om att hitta till rätt adress och därvid 
välja snabbaste väg. 

Föraren skail vara väl förtrogen meå, och vid varje avsett tiiifälie använda, den 
tekniska utrustning som finns för att garantera en säker i- och urlastning samt 
transport av kunder med speciella krav (säkring av lyft, fastsättning av rullstolar m 
m). 

2 2 kap.1 §, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § 
3 1998:1 

4 Ur Förfrågningsunderlag Samhällsbetald anropsstyrd traf:.k 2011 ·2016. 
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4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa 
Medresenär 
Färdtjänstberättigad har rätt att i mån av plats ta med sig en (1) medresenär samt 
egna barn under 12 år. Maximalt 3 personer, ink! den färdtjänstberättigade. Vård 
och omsorgsförvaltningens personal som åker med under arbetet betalar ingen 
avgift. Avgift utgår i övrigt enligt gällande bestämmelser och taxa. 

Ledsagare vid färdtjänstresa 
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till ledsagare om det krävs för att resan ska 
kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla 
inte är tillräcklig. Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till 
ledsagare. Bedöms sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostadenjbeställd 
adress på egen hand kan ledsagare inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka 
resmål. 

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda: 
• Omfattande orienteringssvårigheter 
• Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjä!p 
• Kan inte sitta utan stöd 
• Övriga speciella skäl 

Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 

4.1.7 Ansökan och beslut om färdtjänst 
Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta 
beslut om färdtjänsttillstånd. Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta 
avsedd blankett. 
Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av 
färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt§ 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd 
återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får 
också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 

Utredning 
Det huvudsakliga beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den 
sökande och handläggaren. 
I utredningen ska information finnas om 

• Vilka funktionshinder som finns, deras varaktighet samt konsekvenser 
• Om insats i form av funktionsträning kan vara aktuellt att pröva som 

åtgärd. 
• Möjlighet att ta sig in if ut ur buss (handikappanpassad) 
• Syftet med att resa, vilket/vilka mål ska uppnås med insatsen? Kan dessa 

mål uppnås utan insatsen? 
• Tidigare resmönster f ressätt 

9 (24) 
2012-03-21 



g sALA 
~KOMMUN 

• 

• 
• 

Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller 
som frivilliginsats? 
Behov av specialfordon 
Om resan bekostas av det allmänna 

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska 
dokumenteras. 

Läkarutlåtande 
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt 
tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person 
med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om 
osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand 
och an\rända al!män ko!lektivtr~flk kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett 
läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en 
dei av ett vidare beslutsunderlag. Om så behövs ska specialistläkareutlåtande 
begäras. 

Beslut 
Beslutet ska innehålla bl. a. vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid. 
Handläggaren väljer på vilket sätt beslutet ska delges. 

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett ev. avslag ska t.ex. 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. 
Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas. 

Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning 
Vid beslut om färdtjänst bör giltighetstiden fastställas till som minst 3 månader och 
som mest fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast 
möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. 

Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av 
färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna 
genomföra resor kan ändå vara värdefull. Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till 
personer med behov av färdtjänst med beslut om särskilt boende för äldre. 

Beslut kan även tidsbegränsas att gälla perioder. l de fall den sökande har 
förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut 
fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 
1 november tiii 30 april. 

4.1.8 Avslag/överklagande 
Vid avslag helt eller delvis ska beslutet alltid motiveras. Information om hur man 
överklagar ska alltid följa avslagsbeslutet en s.k. besvärshänvisning. 
Den som inte är nöjd med Kommunstyrelsens beslut kan överklaga till 
Förvaltningsrätten i Uppsala via Kommunstyrelsen. Överklagandet ska vara 
skriftligt och utöver personuppgifter, innehålla vilket beslut som överklagas och hur 
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man vill att det ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till: Sala kommun, 
Kommunstyrelsens förvaltning enheten för planering och utveckling, BOX 304, 
733 25 Sala, inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. 

4.1.9 Avgift för färdtjänst 
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänsts för den 
färdtjänstberättigade och för medresenär. Om två färdtjänstberättigade reser 
tillsammans betalar båda vardera en egenavgift. Som medresenär räknas person 
som inte är färdtjänstberättigad eller ledsagare. Förälder till barn med färdtjänst ses 
som medresenär, oavsett barnets ålder. Personal inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar ingen avgift då de åker med i tjänsten. 

4.2 RIKSF ÄRDTJÄNST 
Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst6 

Riksfärdtjänst är reso!' so10 sker från Saia kommun till annan kommun tur ochf eBer 
retur. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna själva transporten. 
Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes 
funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. 
Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande 
resa med billigaste allmänna kommunikation kostar. Förutsättningarna för rätt till 
riksfärdtjänst är därmed annuriunda jämfört med färdtjänst. 

Riksfärdtjänstresa kan ske med 
• Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer 
• Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.1 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av riksfärdtjänst är utformade utifrån lagen om 
riksfårdtjänst, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. Kraven för 
tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 
Vem har rätt till riksfärdtjänst?7 

Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Det 
innebär att personen måste vara folkbokförd i kommunen. 

Funktionshindret ska vara stort och varaktigt. Funktionshindret bör därmed ha en 
beräknad varaktighet av minst 6 månaders. Enbart hög ålder, mindre 
funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna svårigheter att resa med den 
reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad. 

s KF§60 Dnr 2006.127 

6 SFS 1997:735 
7 Enligt 4§ 

8 Enligt l§ 
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Funktionshindret ska medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. 
Resor ska vidare inte kunna genomföras på egen hand med allmänna 
kommunikationer och med den service som normalt kan fås av trafikföretaget9. 

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas 
• Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala 

resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan 
göras utan ledsagare. 

• Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan 
enskild angelägenhet. 

• Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan 
• Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

Barns rätt till riksfärdtjänst 
Barn under tio (10) år kan som regel inte beviljas riksfårdtjänst. I den åidern reser 
barn i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

4.2.2 När kan inte riksfärdtjänst beviljas? 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. 
Kortvariga funktionshinder t.ex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte 
till riksfärdtjänst 

Funktionshinder som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder 
berättigar som regel inte till riksfärdtjänst Först efter behandling eller 
rehabilitering som visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
om minst 6 månader kan Riksfärdtjänst beviljas. 

Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i 
sig berättigar till riksfärdtjänst Riksfärdtjänst beviljas alltså inte pga. att tågtiderna 
inte passar. 

Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst 
beviljas. Bedöms sökande klara en tågresa med ledsagares hjälp kan inte 
riksfärdtjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt. 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning 
bekostas av det allmänna. I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av 
försäkringsbolag. 

När det gäller riksgymnasium för funktionshindrade bekostar CSN ett visst antal 
hemresor. När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja 
ytterligare resor i form av riksfärdtjänst mellan studieorten och hemorten. 

9 Enligt 5§ 
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Behov av resor som uppkommer i samband med att en person blir placerad i ett 
boende eller i en vårdform i Sala kommun av annan nämnd berättigar inte i sig till 
riksfardtjänst. 

4.2.3 Färdsätt 
Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt10. 

Tåg med ledsagare 
Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till 
den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tågresa med ledsagare ska 
prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade 
handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen är helt 
rökfria och det finns särskilcia vagnar avserlda för allergiker. Tågtrafiken 
handikappanpassas fortlöpande. 
Behov a.v ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. 
Beslut om tågresa kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att 
resenären ska komma ända fram till besöksadressen. 

Flyg 
Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har 
genereilt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns oftast 
extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa 
komma att kompletteras med tilistånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. 

Färdtjänstfordon hela resvägen 
Tillstånd att åka färdtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte 
ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa 
med allmänna kommunikationer. 

Samåkning 
Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på 
grund av samåkning med andra färdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte 
särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigareläggas eller 
senareläggas i samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tid som är möjligt och 
rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. 

Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 
Resorna sker oftast med anpassade färdtjänstfordon, t.ex. minibuss med ramp eller 
lift. 

4.2.4 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa 
Medresenär 
Vid tåg- och flygresor finns inga begränsningar på antal medresenärer. 
Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. 

10 Enligt 7§ 
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Vid resa med färdtjänstfordon får max 3 personer följa med. Större fordon än vad 
som krävs pga. resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas. Avgift utgår 
enligt gällande taxa. 

Ledsagare 
Avgiftsfri ledsagare kan beviljas11. Många funktionshindrade kan använda den 
reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa 
fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god 
service att synnerliga skäl ska föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor. 
Särskilda skäl bör föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med 
färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att 
föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av 
personligt sl~g. För ledsagare betalas ingen egenavgift Ledsagare ska vara för 
uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. 

För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva 
resan som ger rätt till hjälpen. Hjälpbehov före och efter resa ger i sig ingen rätt till 
ledsagare. 

Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. 
Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande får själv ordna en 
person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa 
upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt 
riksfärdtjänstfordon hela vägen. 

4.2.5 Ansökan 
Ansökan om riksfärdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och 
fatta beslut om riksfärdtjänsttillstånd. 

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska inlämnas i god tid, i normalfallet senast 3 
veckor, före avresan. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller 
ännu längre då riksfärdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter. 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.6 Egenavgift för riksfärdtjänst 
Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar 
normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Avgiften tas ut i samband 
med resans genomförande. 

11 Enligt 6§ 
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5. SKOLSKJUTS OCH sKOLTRANSPORT 

5.1 Allmänt 
Lagar och förordningar 
De lagar och förordningar som behandlar rätten till skolskjuts finns i: 

• Skollagen 2010:800 (SL) 
• skolskjutsförordningen 1970:340 
• Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning 
• Yrkestrafiklagstiftningen 
• Allmän lagstiftning 

Dessutom finns ett antal rättsfall som behandlar skolskjuts. 

Hemkommunen är enligt SL 10 kap. 32§ 1 st. och 11 kap 31§ 1st. skyldig att ordna 
kostnadsfri skolskjuts i grund- grundsärskolan och gymnasiesärskola från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
det behövs med hänsyn till; 

;; färdvägens längd 
• Trafikförhållanden 
• Elevens funktionsnedsättning eller 
• Någon annan särskild omständighet. 

Kommunen ska själv bestämma vilka avståndsregler som ska gälla. Det är den 
närmaste gång- eller cykelvägen som mäts. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen 
annars skulle ha placerat dem (anvisad skola), i en friskela eller som går i annan 
kommuns skula, utom i de fali då skolskjuls kan anordnas utan organisatoriska eiier 
ekonomiska svårigheter (SL 10 kap. 32 § 2 st. och 40 § och 11 kap. 31 § 2 st. och 
39§). 

inriktning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010-06-10 ska samordningen mellan befintlig 
linjetrafik och skolskjuts öka för barn i årskurs F-6 och därmed minimera antalet 
skolskjutslinjer och sänka kostnaderna. Sala kommun har rätt att bestämma 
lämpligt sätt för att organisera kommunens skolskjutsverksamhet 

Skolskjuts 
Med skolskjuts avses12 resor till anvisad grundskola, obligatoriska särskolan samt 
gymnasiesärskolan som kommunen har skyldighet att anordna. skolskjutsen sker i 
första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik) och i andra hand med 
särskild upphandlad transport, (entreprenadbuss eller som tredje alternativ 
skol taxi.) 

Elev som är folkbokfård inom Sala kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven 
väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller 

12 Enligt skolskjutsförordningen(1970:340) 
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som går i annan kommuns skola, om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter 
inte uppkommer, såsom ändring av befintlig transportrutt eller anordnande av ny 
transport. Fri skolskjuts ska beviljas, trots att eleven väljer att gå i annan skola än där 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i, eller om eleven går i annan kommuns 
skola, om eleven kan åka med befintlig skoltransport i form av buss, som ändå 
passerar en plats där eleven kan stiga på bussen och som på sin ordinarie rutt passerar 
elevens skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer, (dvs 
merkostnader för dyrare busskort.) 

I undantagsfall kan avtal om självskjuts fattas. Det innebär att förälder tar över det 
dagliga ansvaret för elevens transport till skolan mot en viss ersättning från 
kommunen. 
Rätt att få skolskjuts anordnad av Sala kommun har även elever som är 
hemmahörande i en annan kommun, men som efter överenskommelse mellan de 
båda kommunerna mottagits i en grund- eller grundsärskola i Sala kommun och som 
på grund av skolgången måste övernatta i Sala. Råtten till skolskjuts gäiler från den 
tillfälliga bostaden till den plats där utbildningen bedrivs. Sala kommuns kostnad för 
dessa skolskjutsar ska hemkommunen stå för (SL 10 kap. 33 §och 11 kap. 32 §). 

Elever som går i introduktionsklass likställs med elever som går i anvisad skola. 
Dessa har därmed rätt till skolskjuts från bostaden till den plats där utbildningen 
bedrivs, om gällande grundkriterier uppfylls. 

Det finns elever som på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl för att 
bli mottagen i en annan kommuns skola. Det kan vara omständigheter som 
familjeförhållanden, mobbning eller andra sociala skäl som talar för placering i en 
annan kommuns skola. Hemkommunen är inte skyldig att anordna kostnadsfri 
skolskjuts för elever som på grund av sina personliga förhållanden tas emot i en 
annan kommuns grundskola. I stället är det den mottagande kommunen som för 
dessa elever, under samma villkor som för elever hemmahörande i kommunen ska 
sörja för kostnadsfri skolskjuts inom den kommunen. (SL kap10 33§). I de fall den 
mntt"'g<mde kommunen är skyldig ;:J.tt <~nordn;:~ kostn<!dsfri skolskjuts ska kostnadPil 
för detta ingå i de utbildningskostnader som hemkommunen är skyldig att stå 
för.(SL kap10 34§.) 

skolskjutsutbudet 
Den fria skolskjutsen ska ses som ett system som är stabilt över tiden .. med fasta 
tider och fasta linjesträckningar, och inte betraktas som beställningstrafik där 
tiderna kan ombokas fortlöpande efter andra behov än anpassning till skolans 
ramschema eller av individuella medicinska skäl. Utgångspunkten är densamma 
vare sig eleven åker linjebuss, entreprenörsskjuts eller taxi. skolskjutsverksamheten 
ska bidra till att skapa trygghet och säkerhet. 
Samtliga skolskjutsberättigade elever inom grundskola, särskola och 
gyronasiesärskolan erbjuds samma omfattning på utbudet av skolskjuts, oavsett om 
skälet är gångavstånd, trafiksäkerhet eller funktionshinder. Hänsyn till föräldrars 
arbetstider eller liknande kan inte tas och ensamåkning eller ombokning av tidigare 
anvisade skolskjutstider medges endast för medicinska skäl som prövats i särskild 
ordning. 
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skolnämnden beslutade 2009-03-11 att underlätta möjligheterna för 
vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9 att välja annan skola än anvisad och att 
busskort erbjuds tilllinjetrafik om ett sådant kan lösa skolskjutsbehovet inom Sala 
kommun. 

skoltransport 
Med skoltransporter som planeras och bekostas av transportenheten avses resor 
inom skolan som kommunen frivilligt åtagit sig att anordna såsom exempelvis för 
förskoleklasser, bad och slöjdtransport inom skolverksamheten. För särskaleelever 
gäller det även transport mellan undervisningslokaler på olika adresser som är 
terminsvis planerad undervisning för en längre sammanhängande period, samt till 
prao. 
Resor till exempelvis bio, utflykter och teater är inte skolskjuts utan skoltransport 
och beta!as av respektive verksamhet inom sko!an. 

Tiiiiållig skoliransport 
Den kollektiva skolförsäkringen täcker resekostnader som uppkommit på grund av 
skador /olycksfall. 

5.2 Grund till beslut 
Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och den skola som Sala kommun anvisat utgör 
grunden för beviljande av skolskjuts. Riksgenomsnittet13 har beaktats när gränsen 
för gångavstånd beslutats. 

Avstånd Riket 
Bostad- medeltal 
skola 

F örskoleklass minst 2,0 km 2,1 km 
År 1-3 minst 2,0 km 2,4km 
År4-6 minst 3,0 km 3,3km 
År7-9 minst4,0 km 4,0km 

Med skolväg avses kortaste användbara trafiksäkra väg (gång- och cykelväg där 
detta finns) mellan skolan och bostaden där eleven är folkbokförd. Sala kommun 
tillämpar enhetliga principer för mätning av avstånd. Färdvägens längd mäts från 
bostaden där eleven är folkbokförd till skolan. 
Avvikelser från gångavstånden kan göras utifrån särskilda individuella skäl, 
exempelvis trafiksäkerhetsskäl och funktionshinder, som prövas i särskild ordning. 
Barns avstånd tiil hålipiats ska inte vara längre än det avstånd som är grund till 
skolskjuts utifrån barnets ålder. 

Trafikförhållanden 
skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det 
normala. Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en 
sammanvägning av faktorer såsom barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, 

13 Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
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förekomst av tung trafik, förekomst avskild gång-/cykelväg, utformning av på- och 
avstigningsplats, utformning av passager samt förekomst av trafiksignaler vid 
passager. 

Funktionshinder 
Vid funktionshinder ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar 
elevens möjligheter till att ta sig till skolan. Det ankommer på elever och dess 
vårdnadshavare att presentera relevant underlag för bedömningen. Sådant underlag 
kan t ex bestå av ett medicinskt utlåtande från BUP, elevhälsoteam, psykolog eller 
motsvarande. Blankett för ändamålet finns att hämta på Information Sala och på 
Sala kommuns hemsida. 

Annan särskild omständighet 
skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, såsom om en 
elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan skola än den som 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller på grund av elevs behov av 
trygghet och säkerhet. 

Särskolan 
skolskjuts kan anordnas även till elev med sådant funktionshinder där behovet av 
skolskjuts är uppenbart. Bedömning ifall skolskjuts ska beviljas på grund av fysiskt 
eller psykiskt funktionshinder avgörs i varje enskilt fall. Vid bedömning ska ett intyg 
från BUP, elev-hälsa, kurator, läkare eller motsvarande stärka det särskilda behovet. 

Res- och väntetider 
Den totala planerade restiden i skolskjuts bör understiga 60 min. enkel resa. Vid 
snöoväder, tjällossning eller liknande händelser får, den totala restiden i skolskjuts 
överstiga planerad restid. 
Skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetiderna 
minimeras 
- väntetid för grundskolans elever före ramschemats start och ramschemats sluttid 
ska inte -annat än i undantagsfall -överstiga 30 minuter. 
-väntetiden för särskolans elever före ramschemats starttid och ramschemats sluttid 
ska inte - annat än i undantagsfall - överstiga 15 minuter. 

Växelvis boende 
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende som grundas på avtal eller domstols 
dom, beviljas skolskjuts från respektive vårdnadshavares bostad till anvisad skola 
och tillbaka, under förutsättning att båda vårdnadshavarna är bosatta inom Sala 
kommuns geografiska område. 

För att förutsättningarna för växelvis boende ska vara uppfyllda ska boendet vara av 
regelbunden karaktär, t.ex. varannan vecka, och gäller således inte vid spontana 
enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven normalt inte bor. Ett 
växelvis boende anses ske när umgänge sker i sådan omfattning att det kan anses att 
barnet har två likvärdiga hem, dvs. två bostäder. I sådant fall görs en individuell 
prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola, mot 
bakgrund av gällande grundkriterier. 
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Ett schema för läsårsplanering av skolresandet ska lämnas in i god tid. 
Elev som bor växelvis i två olika kommuner är endast berättigad till skolskjuts från 
folkbokföringsadressen i Sala kommun, under förutsättning av grundkriterierna är 
uppfyllda. 

Med elevs bostad jämställs boende för elev som har stödfamilj eller korttidsboende 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
boende i familjehem. 

5.3 Ansvar 
Information 
Uppdaterad information om skolskjuts ska finnas på Sala kommuns hemsida 
www.sala.se 

Per8oniigi: Ö\'erliinlllande 
Finns ett skriftligt beslut om personligt överlämnande av elev pga. särskilda skäl till 
eller från skolskjutsen får eleven inte under några omständigheter lämnas ensam. 

Byte av folkbolildringsadrc§s under termin 
När elev flyttar under termin så är grundskolans praxis att eleven får gå kvar i 
skolan terminen ut innan skolbyte, om eleven så önskar. Undantag görs för årskurs 6 
och 9, samt årskurs 3 på Åby skola, där eleven får gå k-var hela läsåret. skolskjuts 
kan sökas från nya adressen till skolan, utifrån de kriterier som anges i riktlinjerna. 

Delat ansvar, väg till och från hållplats 
Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan föräldrar, kommunen, 
väghållaren och trafikutövaren. Barn är inte fullt utvecklade för att bete sig på ett 
trafiksäkert sätt i alla situationer. 

• Föräldrarna ansvarar för eleven på dess väg från hemmet till skolan, för 
vistelsen på hållplatsen och till dess att eleven stigit på skolskjutsen. 
Föräldrarna ansvarar också för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen 
till skolan. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att 
eleven kommer till skolan. 

• Föräldrarna anses ha överl~rnnat ansvaret till kommunen/ 
skolskjutsutförare när eleven stiger på skolskjutsen, eller när eleven på 
överenskommen tid kommer till skolan. 

• Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans på och avstigningsplats, medan 
trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen. 

• Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna 
när eleven på överenskommen tid går från skolan, eller stiger av 
skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet bedömer att transporten på 
grund av väderlek, väglag eller annat, inte kan genomföras på ett trafiksäkert 
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sätt ställs resan in och någon ersättningsskjuts anordnas inte. Andra aktörer 
som också har ett visst delansvar är väghållaren och trafikverket 

• Enligt lagstiftningenl4 ansvarar föraren för att bälten används under resa 
när resenärens ålder understiger 15 år. Är resenären 15 år eller äldre vilar 
ansvaret för att använda bälte på resenären själv. Eftersom det är angeläget 
att bälten används förutsätts även föräldrarna dela ansvaret genom att 
försöka påverka sina barn att använda bälten. 

Kontantersättning 
I undantagsfall kan avtal mellan vårdnadshavare och Sala kommun om egen skjuts 
av barn och kontant ersättning träffas. Kontant ersättning ska motsvara 
skatteverkets normer för ersättning för tjänsteresor med egen bil. Kontant 
ersättning kan beviljas om det innebär en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig 
lösning för kommunen vid en svårlöst skolskjutssituation. Det innebär att 
vårdnadshavare tar över det dagiiga ansvaret för barnets transport till skoian mot 
ersättning från kommunen. 

5.4 UtredningAbeslut 
Myndighetsutövning 
Ansökan om skolskjuts beslutas efter individuell prövning. Enligt skollagen kan 
skolskjutsbeslut överklagas som förvaltningsbesvär enligt svenska förvaltningslagen 
22-25 §. Elevresor kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 kap. 
kommunallagen. 

6. GYMNASIESKOLA- elevresor 
Elevresor 
Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. När det 
gäller gymnasieelevers resor har kommunen ingen skyldighet att anordna sådana 
resor, utan endast ett ansvar för resekostnaderna upp till ett visst belopp. 

För gymnasieelever ordnas ingen särskild skolskjuts. Ansökan om skolkort/ 
elevresor görs hos VL för resande med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan 
om avståndet är längre än 6 km. Om avståndet från bostaden till närmaste hållplats 
är längre än 4 km kan ett begränsat kontant anslutningsbidrag beviljas efter särskild 
prövning. Besvärlig eller riskfylld skolväg berättigar inte till skolskjuts i 
gymnasieskolan. 

Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och gymnasieskolan utgör grunden för beviljande 
av skolkort. SKL:slssammanställning av riksgenomsnittet har beaktats vid beslut om 
gångavstånd. 

14 Skclskjutsförcrdningen. 
15 Sveriges kommuner och landsting 
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Avstånd bostad -
skola 

Gymnasiet 6,0 km 
Kontantstöd 

Riket medeltal Avstånd bostad -
hållplats 

6,0km 4,0km 

För elever studerande på annan ort kan utbyte av busskort till kontantstöd vara 
möjligt för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skolan med max 1/30 av 
prisbasbeloppet. Grund för detta är avsaknad av kollektivtrafik och eller resande 
med kollektivtrafik är mer eller mindre omöjligt. Beräkning av kontantstöd likställs 
med beräkningsgrunderna för anslutnings bidrag, dvs. ersättningen reduceras med 4 
km/dag enkel resa. KS beslutade 2011-11-17 att ansökningar om kontantstöd under 
studietiden utomlands beviljas på samma villkor som för övriga elever folkbokförda 
inom kommunen. 

7~ INFRASTRUKTUR OCH TRAFTKSÄKERHET SKOLSKJUTS 
Tillsyn och inspektion 
Upplägget för skolskjuts och skoltransport bygger på egenkontroll hos 
trafikleverantörerna. Ansvarig person inom respektive organisation ska dagligen 
dokumentera särskilda händelser, eller intyga att inget finns att rapportera, i en 
särskild trafikliggare. Entreprenören ansvarar för att trafikliggare förs på ett korrekt 
sätt. 

Årlig inspektion 
Varje år ska skolskjutslinjer, inklusive hållplatser, inspekteras och provköras med 
lämpligt fordon. Vid inspektionen ska trafik säkerheten uppmärksammas särskilt. 
Entreprenören och kommunens transportstrateg ansvarar för att provkörningarna 
genomförs. Återrapportering från inspektionen ska ske årligen till kommunens 
säkerhetsansvarige. 

Elevernas utbildning 
Vid läsårets börj::J.n sk::t sknl<m. håll::l särskild gPnomgång med elever som färdas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid av- och påstigning vid skolan samt rutiner gällande under färd. 
Vidare ska lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband 
med en eventuell olycka. Önskvärt är att entreprenör och fordon varje år deltar i 
olycksfallsgenomgångj övning med eleverna. 

Trafiksäkerhet på väg till och från skolan 
Enskild väg 
skolskjuts körs endast på enskild väg som är av godtagbar kvalitet, det vill säga där 
normal hastighet och rimliga körtider kan hållas utan risk för skador på 
skolskjutsfordonet Norma! hastighet bör uppgå till 30 km/h på mindre väg. Om 
vägunderhåll väsentligen har eftersatts ställs skolskjutsen in och ansvaret för 
skoltransporten övergår till föräldrarna. skolskjuts kan även ställas in under en på 
förhand fastställd tidsperiod, exempelvis vintertid, på grund av halkproblem, eller 
vid nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. 
Ersättningsskjuts anordnas inte. 
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Framkomlighetsproblem 
skolskjutsen ansvarar inte för att lösa framkomlighetsproblem på grund av 
trafikregleringar, bommar eller andra permanenta eller tillfälliga hinder och 
begränsningar. Vid framkomlighetsproblem måste resenären på egen hand, eller 
med biträde av annan, ta sig till närmaste plats som är tillgänglig för 
skolskjutsfordonet 

Säkra skolskjutshållplatser 
Ansvaret för att åtgärda hållplatser ligger i grunden hos väghållaren, som ofta är 
Trafikverket för de lite större vägarna på landsbygden. 

Bälten och bilbarnstolar 
Den som färdas i personbil eller buss ska använda bälte. Det är trafikutövarens 
ansvar att såväl tillhandahålla, som se till att bilbarnstolar används där så är 
nödvändigt. 

Service från föraren 
Förarens uppgift är i huvudsak att köra fordonet på ett trafiksäkert och tryggt sätt, 
samt genom sitt bemötande av skolskjutsresenären bidra tiH att skolskjutsen 
upplevs positivt. Föraren ska inte åläggas uppgifter som gör att fordonet lämnas 
utan direkt uppsikt. Den service som foraren ger ska ske i direkt anslutning till 
fordonet. Resenären ska på egen hand, eller med hjälp av någon annan, ta sig till 
upphämtningsplatsen liksom från avlämningsplatsen. Föraren hä.11tar och lä.11nar 
inte resenären i hans eller hennes bostad. Finns ett beslut om personligt 
överlämnade av skolskjutsresenär :far foraren under inga omständigheter hämta 
eller lämna resenären utan personlig kontakt med ansvarig person vid 
överlämnandet. Barn som inte kan gå ska transporteras i den egna rullstolen. 
Föraren ansvarar for att rullstolar forankras på ett tillforlitligt sätt i fordonet. 

Information om eleverna 
I vissa fall kan det vara av betydelse att föraren får information om en elevs sjukdom 
eller funktionshinder. Skolan får lämna sådan information efter föräldrarnas 
godkännande. Föraren har tystnadsplikt om förhållanden som rör elevers 
sjukdomar, funktionshinder eller andra personliga förhållanden. Några läkarintyg 
ska aldrig lämnas till transportören16. 

Avbeställning vid sjukdom eller annan frånvaro 
Vid avbeställning av entreprenadtransport på grund av sjukdom eller annan 
frånvaro ska målsman meddela transportören så snart som möjligt. En friskanmälan 
ska också göras när eleven ska återuppta sitt resande. Vid en eventuell olycka är det 
viktigt att transportör och skola har information om vilka elever som finns med på 
turen. 

skadegörelse 

16 Enligt sekretesslagen SFS 1980: l 00 
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skadegörelse i skolskjutsfordon 
elev j målsman är ersättningsskyldig. 

ska polisanmälas av entreprenören och 

Extra elever j personer med på turen 
skolskjutseleverna har företräde till plats entreprenörsbussen, extra personer 
medges åka med i mån av plats. 

8. DAGV ÅRDSRESOR 
Dagvård 
För personer med demenssjukdom finns kommunal dagvård för aktivering av den 
enskilde och t.ex. som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet. 
Denna dagvård är behovsprövad och biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen. 
Samtliga som besöker dagvård av denna typ är i lagens mening dock inte berättigade 
till färdtjänst. 

Dagverksamhet 
Vid kommunens servicehus finns dagverksamheter där det erbjuds 
rehabiliteringsinsatser samt olika former av sociala aktiviteter för att skapa 
möjiighet tili kontakt och gemenskap med andra. De aktiviteter som erbjuds vid 
dagverksamheterna är öppna, utan biståndsbedömning, för samtliga kommunens 
medborgare och inte beroende av om man bor eller inte bor i ett särskilt boende. 
Flera av Dagverksamheterna vänder sig till personer som bor i eget boende. 
Verksamheten är belägen inom kommunens särskilda boenden på Ekebygården och 
Kaplanen i Sala, Lindgården i Kila och Björkgården i Västerfärnebo. Inriktningen är 
allmän samvaro, gymnastikgrupper, bingo, enkelt hantverk samt promenader. 

För att skapa rättvisa gällande resekostnader fattades beslut i kommunfullmäktige 
2009-01-29 §12 
att: 
Färdtjänstresor till och från dagverksamheterna och dagvård för personer med 
demenssjukdom som vård och omsorgsförvaltningen driver för den enskilde skall 
kosta motsvarande vad som fastställts vara lägsta avgift för färdtjänst, vilket i 
nuläget är 30 kr. 

Samma taxa ska gälla för personer utan färdtjänstiiistånd då de reser till och från 
kommunala dagvcrksamheter. Taxan gäller även för personer som saknar 
färdtjänsttillstånd och som beviljats bistånd för att besöka kommunal dagvård för 
personer med demenssjukdom. Dessutom gäller samma taxa även för personer med 
psykiska funktionshinder som reser till och från kommunala dagverksamheter, där 
insatsen är behovsprövad och biståndsbedömd en!. SoL. 

Resorna ska samordnas med övriga anropsstyrda transporter. 
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9. RESOR TILL DAGLIG VERKSAMHET LSS 
Ingenstans i LSS lagen står att kommunen är skyldig att tillhandahålla och bekosta 
resor till och från insatsen daglig verksamhet. 
I cirkulär 1994:49 från Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner har 
rätt att ta ut avgift av den enskilde efter grunder som kommunen själv bestämmer 
och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Resor tillhör inte de insatser som den enskilde har rätt till enligt LSS. Kostnaderna 
för resor till och från den dagliga verksamheten skall därför betalas av den enskilde. 
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till färdtjänst efter de grunder 
som gäller för färdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader oavsett 
färdsätt, till den dagliga verksamheten bör den enskilde själv inte behöva betala mer 
än andra. 

Handläggaren handlägger resor till daglig verksamhet LSS för personer med beslut 
om daglig verksamhet enligt LSS. Kriterierna för resor är att personen har 
väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel, även stort 
<~vstånd till verksamheten kan vara skäl.. Inget beslut om färdtjänst krävs, men 
kriterierna jämställs med de som är för att få färdtjänst beviljad. Resandet 
samordnas med övrig anropsstyrd trafik 
Enligt KF beslut §75 2009-09-10 är taxan till och från daglig verksamhet 
motsvarande ett månadskort/pendlarkort med VL för resande person. 

Övriga transporter som avser resor mellan olika verksamheter inom daglig 
verksamhet under dagen, ska vara stabila, långsiktiga och i god tid planerade för att 
möjliggöra samplanering samt finansieras av transportenheten. 
Enstaka och tillfälliga resor planeras, utförs och bekostas av daglig verksamhet. 
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Bilaga KS 2014/6/5 SAlA KOMMUN 
KommunstvrelsP.n!i' förvaltning 

BILAGA 6 Ink. 2014 -01- t·5 

Sammanställning resQr 

Antal personer År2012 År 2013 

Färdtjänst 378 399 

Riksfärdtjänst 57 25 

Dagvårdsresor SoL 101 68 

Daglig verksamhet LSS 30 35 

skolskjuts grundskola 850 826 

därav VL kort grundskola 428 
Entreprenörsskjuts Buss 298 

Taxi samtrafik 38 
sammansatt tur flera trafikslag 68 

Särskola/gymnasiesärskola 40 31 

Busskort Gymnasium Sala 230 121 

Busskort Gymn. till annan kommun 270 330 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-14 
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Dnr 2014/35 -Z 

Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter 

INLEDNING 
l samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 
och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av admi
nistrativa processer för lönehantering gjorts. Som följd av denna översyn har tre ad
ministrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till det centrala lönekon
toret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/7/1, skrivelse frän kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 

Jane Allansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslär att kommunstyrelsen hem
ställer att kommunfullmäh.Lige beslutar 
ill:! till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt .581 tkr från vård och omsorgsnämnden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Personalkontoret 
Jane Allansson 

Löneassistenter 

FÖRSLAG 
Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter. 

BAKGRUND 

l (l) 
2013-12-10 

I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 och 
den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av administrativa 
processer tör lönehantering gjorts. Arbetsgrupper med representanter tör våra tre 
förvaltningar har analyserat arbetsuppgifter i nämnda processer och funnit potential för 
effektivisering och samordning. 

Tre administrativa assistenter har flyttats tiil det centrala lönekontoret från SKF. 
Arbetsuppgifter från förvaltningarnas egen löneadministration har centraliserats. Det 
innebär större möjlighet till samordning, enhetlig hantering och tolkning av Jag och avtal 
samt ökad service till förvaltningarna. Vidare ökar åtgärden möjligheter till backup och 
minskar, efter implementering, det totala behovet av personal för lönehantering. 

Kostnaderna för de tre löneassistenter är 1.284 tkr varav 461 tkr är hänförliga till Bildnings- och 
lärandenämnden, 581 tkr till Vård- och omsorgsnämnden och 242 tkr till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsen anvisa 1.04-2 tkr att täckas av 461 tkr från Bildnings och 
lärandenämnden och 581 tkr från Vård- och omsorgsnämnden 

Jane Allansson 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
jane.alla nsson@ sala.se 

Direkt: 0224-74 72 31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-14 
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Dnr 2013/84- 3 

Västmanlandsfonden, teckning av aktier 

INLEDNING 
Västmanlandsfonden har i skrivelse till Sala kommun begärt att kommunstyrelsen 
ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Västmanlandsfonden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/9/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Bilaga KS 2014/9/2, skrivelse från Västman!andsfonden 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej tecknar aktier i Västmanlandsfonden. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per~Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej tecknar aktier i V3stmanlandsfonden. 

Utdrag 
kommunstyn;lsen 

Utdragsbestyrkande 



SALA Bilaga KS 2014/9/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Västmanlandsfonden 

Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunsty
relsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att teckning av aktier i Västman
landsfonden ska ske". 

Fonden ska bidra till utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva företag i Västman
land och är en högriskfond. Fonden ska i första hand vända sig tili entreprenörer 
som behöver kapital och där det saknas finansiärer på marknaden. Fondens syfte 
och funktion framgår mer detaljerat av bifogad skrivelse. 

slutsatsen är att en rent politisk värdering måste ske där syftet och förväntat resul
tat med fonden måste vägas mot att skattemedel används till aktieteckning i en hög
riskfond, en fond som arbetar regionalt och inre enbart kommunspecifikt 

Ekonomikontoret / -

;J;;~"' --1_41_--·(,~ J'-;;,"1' v v,_Lt;/c ' ;(j f , - ~ 
1 ... ..----~ l 

Lennart Björk i 

ekonomichef 
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Bilaga KS 2014/9/2 

Kommunstyrelsen 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA Västerås, 2013-12-13 

Med anledning av 
nyemission i Västmanlandsfonden 
I Västmanlands strävanden att skapaförutsättningar för regional 
tillväxtfinns ett mycket stort behov av att kunnafinansiera både nya och 
mer etablerade företag. Den allra bästafinansieringsformen är tillförsel 
av ägarkapital, då detta stärker bolagets soliditet och samtidigt inte 
belastar resultatet medfinansiella kostnader. Därför förstärks nu 
investeringsfondsverksamheten i länet genom att resa ytterligare 
riskvilligt kapital. Det totala kapitalbehovet på en 5-årssikt är 30 - 50 
MSEK. 

Bakgrund 
Västmanlandsfonden ska bidra till utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva 
företag i Västmanland och är idag en mjuk högriskfond som erbjuder försådd
och såddfinansiering. Detta ska ske genom tillförsel av såddkapital och 
ägarengagemang i start och utvecklingsskeden till företag med tillväxt- och 
marknadspotential utanför den regionala och nationella marknaden och som har 
sitt säte i Västmanland. Affärsmodellen är att göra investeringar i mycket tidig fas 
fram till positivt kassaflöde, att ge avkastning via exit (trade sale), att ha övriga 
intäkter via ränta och konsultuppdrag. 

Fonden 
Västmanlandstonden är en del av Västmanlands innovationssystem och 
samverkar med andra regionala aktörer såsom Länsstyrelsen, FoU-rådet, 
Västerås Science Park, inkubatorn Create, Mälardalens Högskola och 
Robotdalen för att nämna några. 
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Då fonden nu i stort sett är fullinvesterad, restes i slutet på 2012 frågan om en 
andra Västmanlandsfond. Ägarna till fonden konstaterade att det finns ett stort 
behov av så kallat ägarkapital att användas för att finansiera upp entreprenöriella 
verksamheter i Västmanland och att fonden är en viktig aktör främst med 
avseende på finansiering. Det beslutades därför på Arslämman 2013-05-22 att 
göra om 1 :a Västmanlandstonden till en så kallad evergreenfond och resa 
ytterligare kapital genom en eller flera nyemissioner. 

1 :a Västman landsfonden omvandlades i september 2013 från privat bolag till 
publikt bolag. Slörsta skälet till detta är att Fonden måste vara publikt för att 
kunna agera kapitalbolag åt Crowd Equity Funding, som skall integreras in i 
Fonden. 

Aktieägaravtalet skrevs om i september 2013, som en del i att Fonden gjordes 
om till en så kallad Evergreenfond, det vill säga en fond utan bestämt 
likvideringsdatum. Den nu beslutade nyemissionen kommer att föregås av en 
apportemission där Västerås Science Park apporterade in Crowd Equity AB:s 
finansieringsplattform "ifund.se" i Bolaget. 

l nvesteringskapital 
1 :a Västman landsfonden har ett investeringskapital på ca 9,5 MSEK. Man har två 
olika produkter- försåddsfinansiering genom ett konvertibelt lån på max 200 
kSEK samt såddfinansiering genom tillförsel av ägarkapital på max 1,200 kSEK 
(inklusive eventuellt försåddsfinansieringen j. Idag har fonden investerat ca 
8,5 MSEK. 

Driftsfinansiering 
Driften finansieras av Länsstyrelsen i Västmanland och Västerås Stad. 
Driftsanslaget är på 4 MSEK och har täckt driften för fondens första tre år. Vid 
årsskifte 2012/2013 hade fonden varit i gång i tre år. 

Framtida mål 
Den nu planerade nyemissionen, som ska vara genomförd senast 2014-04-30, 
ger Västman landsfonden ett investeringskapital på ca 20 MSEK. Planen är 
sedan att efterföljande nyemissioner sker vartannat år, dvs. 2015, 2017, etc., och 
att det då tillförs ytterligare minst 1 O MSEK per emissionstillfälle. Huvuddelen av 
driften skall även fortsättningsvis komma från offentligt håll och ha samma 
konstruktion som är beskrivet i kapitlet Drift/Driftkapital ovan. 
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Västmanlandsfonden skall i framtiden kunna vara en långsiktig ägare, men skall 
också kunna sälja hela eller delar av sitt innehav i ett portföljbolag om tillfälle 
uppstår och under förutsättning att den totala avkastningen (IRR) är bra(> 20%). 
Detta skapar positiva effekter, bland annat genom att fonden då kan investera i 
nya objekt, ägarna kan få utdelning på satsat kapital och det förenklar för gamla 
ägare att ta sig ur fonden och nya ägare att tillkomma. 

l samband med att Västman landsfondens investeringskapital ökar kommer den 
totala riskexponeringen att minska, då investeringarna i expansionsbolag med 
lägre risk kan öka. Fondens avkastning kommer då också att öka och tillförsel av 
nytt investeringskapital blir lättare. 

Nya Västman landsfonden skall i första hand vända sig till de entreprenörer 
Västmanland som bäst behöver denna typ av kapital och där det saknas 
finansiärer på marknaden, nämligen kunskapsintensiva bolag i mycket tidiga 
skeden (bolag i faserna försådd, sådd och start-up). 

Med anledning av ovanstående, och refererande till min presentation för 
Västmanlands kommuner och landsting den 29 november 2013, begär 
Västmanlandsfonden att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta att teckning av aktier i Västman landsfonden ska ske. 

För mer information hänvisas tillinvesteringsmemorandum på 
http://www.vastmanlandsfonden.com/index.phplinvesteringar/foer-investerare/78-
articles/1 01-investering-i-fonden. Teckningssedel bifogas. 

~€1, vänlig hälsning 

(jv~~~~----~ 
Careline Drabe 
Verkställande direktör, Västerås Science Park AB 
Ordförande, Västmanlandsfonden 
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~ Västmanlandsfonden. 

Teckningssedel (publ) 
Anmälan om förvärv av aktier i l:a Västmanlandstonden AB (publ). 

Insändes per post eller inscannad via e-post till: 

Västmanlandstonden 
linslagargränd l, vån l 
721 30 Västerås 
E-post: teckning@vastmanlandsfonden.com 

Teckningstid: l oktober-30mars 2014 
Pris: 750 kronor per aktie 
Organisationsnummer: 556 790-4072 

Undertecknad förbinder sig att i l:a Västmanlandstonden AB (publ) teckna: 

[
Antal aktier: J 
~. -~ 

Namn- och adressuppgifter: 

Aktierna kan tecknas i poster om l st. 
Dock är minsta antalet aktier 134 st. 

[Efternamn/Firma: l [ Förnamn: 

~----------------------------~ 

[ Personnr/Org.nr: l [Tel dagtid: 

~----------------------~ 

l 
l 

[ Utdelningsadress: l [Postnummer/Ort: l 
~----------------------------~ 

[~o_r_V_D_a_tu_m_: ___________________________________________________________ l 
[~u_n_d_e_rs_k_ri_ft_:------------------------------------------------------------~1 
Undertecknad är medveten om samt medger att: 

• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld teckningssedel komma att lämnas utan avseende. 

Teckning av aktier kommer att ske enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet i september 2013 av styrelsen för 
l:a Västmanlandsfonden AB (publ). 

Vi eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebiL 

Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 
Västmanlandstonden för förberedelse och administration. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos 
andra företag som Västmanlandsfonden samarbetar med. 

Erbjudandet i sammandrag 

Emissionsvolym- 9 900 000 kronor 
Teckningskurs- 750 kronor 
Teckningspost-En (l) aktie, dock minst 134 aktier 
Företrädesrätt- Emissionen genomförs utan före
trädesrätt för befintliga aktieägare och riktar sig mot 
personer, institutioner och bolag enligt styrelsens 
bestämmande. 

Tilldelning: Västmanlandsfondens styrelse 
beslutar om tilldelning 2014-04-15 
likvid: Erläggs kontant senast 2014-04-30 
Utdelning: De nya aktierna är utdelningsberätti
gade för verksamhetsåret 2014 
Mer information finns på: 
www.vastmanlandsfonden.com 
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Dnr 2013/119 - 3 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog 2010-10-23, § 66, en ny policy för tillgänglighetsarbetet 
liksom en Plan för tillgänglighetsarbetet Dessa dokument har ersatt den tidigare 
handikapplanen för Sala kommun. 2013-05-27, § 87, beslutade kommunfullmäktige 
att besvara ett medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kom
mun samt att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast vid årsskiftet 2013/ 
2014 inkomma med en redovisning av uppgraderade planer vad som hittills gjorts, 
framtida behov samt vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offent
liga rummet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/10/1. skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkon
toret 
Bilaga KS 2014/10/2, ceLlovisningar från konmmnstyrelsens förvaltning, vård-och 
förvaltningen och skolförvaltningen 

Per Skog föredrar ärendet. 

Y.rkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
.?.n godkänr.2 redovisningarna från förvaltningarn.;~, 

.ett handlingsplanerna uppgraderas årligen, 
dels förslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att resurser för genomföranåe aktuaiiseras i budget och Stralegisk Plan för Sala 
kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige besiutar 

att godkänna redovisningarna från förvaltningarna, 

att handlingsplanerna uppgraderas årligen, 

dels förslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för Sala 
kommun. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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MISSIV 
PER SKOG 

Kommunstyrelsen Ink. 20:4 -01- O 8 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet 

Sala kommunfullmäktige antog 2010-10-23, § 66, en ny Policy för tillgänglig
hetsarbetet liksom en Plan för tillgänglighetsarbetet Dessa ersatte den tidigare 
Handikapplan för Sala kommun. Sedan dess har det fortlöpande pågått ett arbete 
med att öka tillgängligheten men i takt med att kunskapen har ökat så har också 
kraven ökat på vad som ~r tillgängligt elier ej. 

Ha,n-:> VTost-""'""ll ""h ik,,..J11...,gnU""'On );;..,.,,...,rio ;n l. rl"'"Cmhcr ')()1 ')cH· ..,.edhorg"'" &.ll&U. W\'\,., \.l.lJ.c;...J V\., & 1-\., '--.l l~ a. 1 .;)J .l lGU . .al.lJ.CU . ...i.\.. u . U\.." .l ,...., 1 L. V .L L. C.. \. .l .U. u U .t -

förslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet Kommunfullmäktige beslutade 
2013-05-27, § 8 att bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt kommunstyrelsens förvaltning senast vid 2013 års utgång redovisar: 

• uppgraderade handlingsplaner beträffande tillgänglighetsarbetet 

• vad som hittills genomförts 

• framtida behov 

• vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått in redovisningar av förvaltningarnas tillgäng
lighetsarbeten sedan 2009 och framtida behov. Detta redovisas i tre dokument, ett 
från varje förvaltning. 

Med dessa dokument som redovisning föreslås att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningarna från förvaltningarna 

att uppdra till förvaltningarna att upprätta handlingsplaner för 
tillgänglighetsarbete 

att handlingsplanerna uppgraderas årligen samt 

att resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för 
Sala kommun 

Per Skog 
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MEDDELANDE 
PERSKOG 

DIREKT: 0224·74 78 08 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för KSF 
Här kommer en rapport om arbetet med tillgängligheten inom 
kommunstyrelseförvaltningen i Sala kommun. 

Medborgarkontoret 
För medborgarkontoret är information och delaktighet två nyckelfrågor för 
tillgängligheten. Det handlar om allmänhetens möjlighet att tillgodogöra sig 
kommunal information som kommer att påverka denne och möjligheten att 
framföra dennes åsikter till de som beslutar. 

Medborgarkontoret ska ta emot ärenden och frågor samt se till att rätt svar lämnas. 
Vi ska också se till att protokoll och beslutsunderlag blir tillgängliga för allmänheten. 

Ett Medborgarkontor och ett Kontaktcenter har skapats för att på ett proffsigt sätt 
kunna hantera dessa frågor. 

Grunden för informationsspridning är vår hemsida, där även protokoll och 
beslutsunderlag finns tillgängligt för allmänheten. Hemsidan kommer att bli viktigare i 
framtiden då dagstidningar har fårreläsare och möjligheten att få ut information den 

vägen minskar. Vår hemsida och sociala medier kommer att bli en alternativ nyhetskanal 
och måste anpassas till detta. Även funktionshindrade måste kunna använda vår hemsida. 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

Hemsidan 
Utvecklingen av kommunens webbplats följer E-delegationens Vägledning för 
webbutveckling. Vägledningen innehåller för närvarande 110 olika 
rekommenderade riktlinjer vid utvecklingen av en offentlig webbplats. 
Tillgänglighet är ett eget tema i vägledningen och finns även med som en 
övergripande prioriterad riktlinje som slår fast att: "Allt arbete med offentliga 
webbplatser och webbaserade system ska utgåfrån standarden WCAG 2.0 nivå AA" 

WCAG 2.0 (We b Content Accessibility Guidelines 2.0) är den riktlinje som är 
framtagen och löpande utvecklas av Web Accessibility Initiative (WAI) som i sin tur 

är en del av The World Wide Web Consortium (W3C). 

Vid framtagningen av den nuvarande webbplatsen 2008 användes den dåvarande 
riktlinjen som del i kravspecifikationen. Vägledningen har därefter uppdaterats och 

inför den planerade omgörningen och revisionen av kommunwebben 2013/2014 
kommer de aktuella riktlinjerna i vägledningen att på nytt användas i revisionen och 
utvecklingen av den uppdaterade webbplatsen i största möjliga utsträckning. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

WCAG 2.0 Riktlinjer i sammanfattning 
Förteckningen redovisar här endast riktlinjen som målrubriker. Implementeringen 
av målen omfattar såväl webbplatsens tekniska design, grafiska design som det rent 
praktiska handhavandet av redaktörer. 

Möjlig att uppfatta 

• 

• 

• 

• 

Tillhandahåll alternativ i form av text till all icke-textbaserad information så att 
det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, 
punktskrift, tal, symboler eller enklare språk. 

Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media . 

Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare 
layout) utan att information eller struktur går förlorad. 

Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att 
skilja förgrund från bakgrund. 

Hanterbar 

• All funkhonalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord. 

Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet. 

• Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall. 

• Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra 
var de är. 

Begriplig 

• Gör textinnehållläsbart och begripligt. 

• Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt. 

• Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag. 

Robust 

• Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, 
inklusive hjälpmedel. 

I olika undersökningar har vi fått ett relativt bra betyg på hemsidans funktioner att 
anpassa sidorna för olika funktionsnedsättningar. Du kan förstora text och få texten 
uppläst. 

E-tjänster 
Vi har infört självservicetjänster på hemsidan där 170 E-tjänster finns för allmänheten. 

Sociala medier 
När det gäller Sala kommuns tillgänglighet i sociala medier med Facebook och 
Instagram, så arbetar vi med att ständigt förbättra denna. 1 sociala medier måste frågorna 
behandlas mycket fortare än en normal ärendehantering med brev eller mail. Dagens 
svarstider är att besvara inlägg på vardagar inom 24 timmar, på helger inom 72 timmar. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommkomm appen 
Sala kommun har tillsammans med företaget Kommkomm tagit fram en app som 
allmänheten kan göra felanmälningar med. Den används flitigt. Bakom appen finns en 
organisation som tar hand om de ärenden som kommer in. 

Infartsskyltar 
Infartsskyltarna har ökat möjligheten att få ut information till allmänheten om vad som 

händer i kommunen till de som åker på våra infartsvägar. Dock saknas en möjlighet att 
visa samma information mot allmän plats för de som inte pendlar. 

PLANERADEÅTGÄRDER 

PoLätt 
PoLätt är ett arbetssätt för att sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt 
svenska. Administrativa kontoret ska ansvara för att verkställa det och ska under 
januari 2014 genomgå utbildning i detta. 

FRAMTIDA BEHOV 
• Utveckla hemsidan ytterligare med fler tillgänglighetsverktyg och språktjänster. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska. Sammanställningen 
görs i en sammanfattning av respektive beslut för vidare publicering på Sala 
kommuns hemsida. 

• Nytt ärendehanteringssystem som garanterar ärendehanteringen 

• Fortsatt arbete med att utveckla utbudet av service och tjänster där 
kontaktcenter och medborgarkontoret blir en väg in i kommunen. 

• Öka förmågan att snabbare bevaka sociala medier 

• Elektroniska informationstavlor centralt i Sala som förmedlar samma 
budskap som infartstavlorna 

Tekniska kontoret 
Inom Tekniska kontoret arbetas det löpande med att öka tillgängligheter i 
kommunens lokaler, på gator och torg samt övriga områden såsom lekplatser. 

2010 genomfördes en grundlig inventering av tillgängligheten på kommunens gator, 
vägar och parker. Även entreer till butikslokaler och butikers skyltning och 
möblering på gågator, dvs icke kommunal verksamhet, inventerades. En åtgärdslista 
togs fram. 

GÅNG OCH CYKELVÄGAR 
När det gäller tillgänglighetsanpassning på gång- och cykelbanor har tekniska 
kontoret fokuserat på ett antal viktiga stråk som leder till målpunkter i staden. I 
dessa stråk har framförallt kantstenar sänkts med avsikt att utan hinder korsa gator 
och vägar. Även vita markplattor har placerat vid flertalet av de ombyggda 
korsningarna för att underlätta för synskadade. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Vad har hittills genomförts 
Under 2011 tillgänglighetsanpassades stråk utefter bl.a. Kungsgatan och 
Kålgårdsgatan. Ett stråk utmed Agueligatan och Väsbygatan anpassades även för att 
få ett tillgängligt stråk mellan resecentrum och Stora Torget centralt i Sala. 

Vid all nybyggnation är tillgänglighet med redan vid planering och projektering av 
projektet. Exempel på detta är Ringgatans nya utformning och Södra Esplanaden. 

Planerade åtgärder 
Kartan i bilaga l redovisar översiktligt de stråk i Sala stad som är åtgärdade. De röda 
symbolerna markerar platser där åtgärder planeras. 

• Vid nya exploateringsprojekt kommer alltid tillgängligheten att tidigt finnas 
med i utredningen, som t.ex. nya resecentrum. 

• En maximalt tillgänglighetsanpassad yta planeras för framtiden i anslutning 
till stadsparkens lekplats. 

Framtida behov 
• Det finns behov av att arbeta mer strategiskt med åtgärder i prioriterade 

stråk på gång- och cykelbanor. 

• Ringgatan behöver färdigställas enligt den plan som är framtagen för att öka 
tillgängligheten mellan Kålgårdsgatan och Ekebygatan. 

LOKALER 
Det är endast vissa lokaler som Tekniska kontoret ansvarar för som enligt 
lagstiftningen anses vara publika lokaler såsom Medborgarkontoret, Biblioteket 
Lärkan, Idrottshallen. 

Övriga lokaler som inte publika, t.ex. skolor, förskolor, arbetsplatser anpassas för 
tillgänglighet för rörelsehindrade då behov uppstår. För tillgänglighetsanpassning 
utifrån behov i icke publika lokaler finns medel avsatta i investeringsbudget 
Verksamheterna gör tillsammans med Lokalförvaltarna en bedömning var och när 
insatsen skall göras. 

I de fall kommunen hyr in lokaler av privata fastighetsägare, för kommunal 
verksamhet, krävs det att dessa är tillgänglighetsanpassade. 

Genomförda åtgärder 
• Hyresavtal från externa fastighetsägare förhandlas i möjligast mån så att 

tillgänglighet finns i lokalen. I gamla avtal anpassas lokalen efter 
verksamhetens behov. 

• Enkelt avhjälpta hinder är utförda i kommunens samtliga publika lokaler. 

• Det har installerats dörröppnare och vägledningsmarkeringar i 
högstadieskolorna samt gymnasieskolan, lyftplattor vid Kilbo skola, RWC på 
Täljstenen samt Verdandiskolan, hiss till Hedens skola o s v. 

• Vid alla om- till och nybyggnationeranpassas lokalerna enligt Plan och 
Bygglagens rekommendationer. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Planerade åtgärder 
• Nya äldreboendet är byggt enligt konsten alla regler för tillgänglighet 

Framtida behov 
• Ny tillgänglig lokal för öppna sammanträden 

LEKPLATSER 

Genomförda åtgärder 
• Vid nyinvesteringar och renoveringar av lekparker har tillgängligheten 

beaktats. 

• Vissa tillgängliga lekredskap har i strategiskt utvalda lekparker installerats 
såsom stora "lekborgen" i stadsparken. 

• Utbyte av underlag, från grus/sand till gummimattor, har gjorts pä delar av 
stadsparkens lekpark i syfte att öka tillgängligheten inne i lekparken. 

Planerade åtgärder 
• Vid om byggnation av entren till Stadsparken planeras en ny del av stora 

lekplatsen att byggas om och bli helt tillgänglighetsan passad. Den kommer 
att vara placerad i anslutning till parkeringsplatsen för att kunna nås även 
med bil. 

Framtida behov 
• Alla nya lekplatser ska vara tillgänglighetsanpassade 

• Fler äldre lekplatser behöver bli tillgänglighetsanpassade 

Kultur och fritidskontoret 
Som ansvariga för en stor del av allmänna platser samt fastigheter och lokaler dit 
allmänheten har tillträde beträffande kultur eller fritidsaktiviteter, ska kommunen 
föregå med gott exempel avseende tillgängligheten. Kommunen ska verka för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samt delta i det utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter som finns i kommunerna 

Genomförda åtgärder 
Samtliga lokaler som vi bedriver verksamhet hyr vi av lokalförvaltarna och dessa är 
till stora delar tillgänglighetsanpassade. 

Kommunerna ska verka för att utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns i 
kommunerna görs tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Här kommer 
ett axplock på en tillgänglighetsanpassning som genomförs. 

• Fritidsaktiviteter för LSS. Där anordnas aktiviteter att röra sig på olika sätt, 
träffa kompisar, resa och mycket mer. 

• Sala stadsbibliotek- För att underlätta för de som behöver hjälp med sin 
läsning, erbjuder biblioteket Boken kommer, Lättlästa böcker, Äppelhyllan, 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Daisy-talboken, Storstilsböcker, Förstoringsapparat, Tidning med lättlästa 
nyheter. 

• Simhallen- Lift (manuell) till25-meters bassängen. 

• Sandvikens badplats - Rullstolsramp finns från stranden direkt ut i vattnet. 
Rampen är cirka 12 meter lång. 

• Erbjuda gratis lokaler i Föreningarnas hus samt ge ekonomiskt stöd till 
handikappföreningar med säte i Sala kommun. 

Planerade åtgärder 
• Idrottshallen, etapp 2 där anpassning av lokaler för att tillgodose kraven på 

tillgänglighet för aktiva deltagare med bl a hiss och enskilda duschutrymmen 
• Vid Byggnation av läktare vid Lärkans sportfält kommer denna att vara 

tillgänglighetsanpassad 

Framtida behov 
Badhuset är byggt på 80-talet och utvecklingen har gått framåt och det ställs nya 
krav på tillgänglighet som inte kan genomföras i nuvarande bassänger. Exempelvis 

• Ramper till bassäng 
• Höj och sänkbar botten i bassängen 
• Enskilda duschutrymmen 
• Blixtljus vid brandlarm 

Biblioteket har många besökare och skall vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. Bibliotekets har i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet 
åt vissa prioriterade grupper bl a personer med funktionsnedsättning. Exempelvis 

• Audiolndex är ett hjälpmedel för biblioteksbesökare med läshinder 
• Blixtljus vid brandlarm 

Sala kommun har 9 badplats vid badsjöar. 2 är tillgängligt för rörelsehindrade och 
en som har ramp som möjliggör för personer med funktionshinder att ta sig ut en bit 
i vattnet. 

• Samtliga badplatser tillgängliga för rörelsehindrade 
• Ramper vid samtliga badplats vid badsjöar 
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J UNEANN WINCENT 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för skolförvaltningen 
Kommunstyrelsen beslutade i Dnr 2009/193 att anta Policy för 
tillgänglighetsarbetet och Plan för tillgänglighetsarbetet för Sala kommun. I beslutet 
finns ett uppdrag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna 
handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet inom egna verksamheten. Slutligen fick KS 
ett uppdrag att följa upp styrelsen, nämndernas och de kommunala bolagens 
handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. 

GRUNDFÖRUTSÄ TTNING 
Lokaler som inte är publika, t.ex. skolor, förskolor, arbetsplatser anpassas för 
tillgänglighet för rörelsehindrade då behov uppstår. För tillgänglighetsanpassning 
utifrån behov i icke publika lokaler finns medel avsatta i Tekniska kontorets 
investeringsbudget Verksamheterna gör tillsammans med Lokalförvaltarna en 
bedömning var och när insatsen skall göras. 

Genomförda åtgärder 
• Enkelt avhjälpta hinder är utförda i förvaltningens alla publika lokaler. 

• Det har bl.a. installerats dörröppnare och vägledningsmarkeringar i 
högstadieskolorna samt gymnasieskolan, lyftplattor vid Kil bo skola, RWC på 
Verdandiskolan, hiss till Hedens skola. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM FÖRSKOLAN 

Allmänt 
• Grindarna in till förskolornas gårdar och ytterdörrarna till förskolorna går 

inte att öppna för den som är rullstolsburen. 

• Förskolorna har handikapptoalett i allmänna utrymmen men inte på 
avdelningarna. 

• Skyltar anpassade för personer med synnedsättning finns inte. 

• Förskolorna är inte allergianpassade. 

• Två av avdelningarna i Ransta förskola är trånga och svåra för 
rullstolsburna. 

• Information på annat språk än svenska eller på "lättare svenska" saknas 
vanligtvis, med vissa undantag, i de flesta förskolor. 

Dagbarnvårdarnaslokal 
Dagbarnvårdarnas lokal på Drottninggatan 5 är från början en färskoleavdelning 
och kök. Den är belägen en halvtrappa upp i byggnaden. Lokalerna är anpassade för 
20-25 barn. Avdelningen är inte handikappsanpassad. 



skolförvaltningen 

Det finns ingen handikappanpassad toalett. Det finns hiss till samma våningsplan, 
men det går inte att ta sig från hissen till dagbarnvårdarnas lokal med rullstol. 

Gården har nivåskillnader vilket gör tillgängligheten begränsad. Gården kan vara 
svår att ta sig fram på främst vintertid. Lokalen är inte allergianpassad. 

Vi har inte skyltar anpassade för personer med synnedsättning och lokalen har inga 
hörselslingor. Dagbarnvårdarnas huvudsakliga arbete sker i deras hem, där ingen 
anpassning har gjorts. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM GRUNDSKOLAN 

Varmsätra skola 
Varmsätra skola saknar automatisk dörröppnare. Fritidshemslokalerna ligger på 
övre plan och dit finns bara en trappa. Handikapptoaletten är i personalrummet. 
Från omklädningsrummet är det en trappa till gymnastiksalen som inte är 
tillgänglighetsanpassad Vid funktionshinder får man gå genom kapprum för att 
komma till gymnastiksalen. Hörselslinga saknas. 

Gymnastiksalen används av idrottsföreningar på kvällstid. 

Ransta skola 
I Ransta skola är omklädningsrum och duschar i källarvåningen och där finns bara 
trappor. Även träslöjden är i källarvåningen. För att komma till idrottssal, matsal 
och elevtoaletter måste en rullstolsbunden gå ut och ta sig runt skolan på utsidan. 
Handikapptoalett finns vid biblioteket som är beläget på mellanvåningen och är man 
i matsal eller gymnastiksal måste man gå ut och runt skolan för att nå toaletten. 
Mellanstadiedelen saknar handikapptoalett. 

$kolgården har nivåskillnader, dit kan man inte nå med rullstol. Gården kan vara 
svår att ta sig fram på främst vintertid. 

Åkraskolan 
Åkraskolan är en enplans byggnad, med liten delvis souterrängbyggnation och det är 
god tillgänglighet med ramper till alla ingångar som kräver detta. En liten 
halvtrappa finns i byggnaden och där finns en hiss. Dörröppnare saknas. 
Belysningen i "stora entre-korridoren" är utbytt och ska vara anpassad för att hjälpa 
personer med nedsatt syn. Elever och personal är uppmanade att inte använda 
parfymer pga allergier. 

Åbyskola 
Å by skola är en tvåvåningsbyggnad med endast trappa till övervåningen. 
Brandtrappa finns på utsidan av byggnaden. 

Fritidsverksamheten är i en tvåvåningsvilla på skolgården. Ramp finns till 
entredörren. Trappa till övervåningen. 
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skolförvaltningen 

Lärkbacksskolan och Kyrkskolan 
Tillgängligheten på båda enheterna är goda i dagsläget. Det enda som kan vara 
anmärkningsvärt är på Lärkbacksskolans båda moduler. Den ena modulen har inte 
ramp. Den andra modulen har två mycket tunga plåtytterdörrar som kan vara svåra 
att öppna. 

På Kyrkskolan kan det bli bekymmer om det blir fler elever på skol delen. Vi kan 
komma att behöva ta källaren i anspråk och den är inte tillgänglig alls. Kyrkskolans 
utrymmen på delen som är skola har minskat genom åren. 

Vallaskolan 
Vi har tyvärr inte hiss på vår skola som möjliggör att en rullstolsbunden kan ta sig 
till alla rum och våningar på Vallaskolan F-6. Vi har heller inte handikappvänliga 
toaletter. Vi har viss markering för barn med synproblem i trappor mm. Man skulle 
behöva bygga in hiss på några ställen i skolan och bygga fler handikapptoaletter. För 
att möjligöra detta behöver skolan byggas om eller flytta till andra moderna 
byggnader. Vi jobbar med att barn med olika funktionsnedsättning skall kunna få gå 
i vår skola i så stor utsträckning som möjligt genom att göra en analys av deras 
behov och försöka finna de hjälpmedel som behövs för att de inte skall känna sig 
diskriminerade. 

Kila 
Alla kan idag ta del av den informationen som är viktigt. Som vi ser det så kan vi 
göra förbättringar utefter om behov uppstår t ex som hörselslinga. 
Alla kan på ett eller annat sätt kommunicera med skolan. Vi anpassar 
kommunikationen efter de behov som finns. 
Det går bra att ta sig in till skolan och vi har hiss mellan de olika våningarna. Med ett 
undantag, det går inte att ta sig till gymnastiksalen om man är rullstolsbunden, då 
det är trappor för det finns inte hiss. 

Kilboskola 
Det finns hiss utomhus till entrem, hiss inomhus till alla plan och handikapptoalett. 
I Kil bo skola behöver vi öka tillgängligheten på skolans träslöjdssaL Vi har i 
dagsläget en elev som inte kan nyttja den lokalen pga. att den inte har någon 
rullstolsramp. Det är också lite trångt i den lokalen så svängrummet att ta sig runt i 
salen med rullatoreller rullstol är ganska begränsat. 
Hedens skola: 

Det finns hiss inomhus till alla plan, breda och bra ingångar, handikapptoalett 
hörselslingor i 3 klassrum. 
Vi behöver fler klassrum med hörselslingor. 
Västerfärnebo skola: 

Västerfärndebo skola är en enplansskola med handikappsanpassat 
hemkunskapskök och handikapptoalett. 
Ingen hiss i A-huset, vi behöver hörselslingor i slöjdsalarna samt i någon annan 
lektionssal när en av Hedens elever kommer dit nästa år. 

Ängshagen 
Där finns det inga fysiska hinder. 
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Alla kan kommunicera med skolan. Vi anpassar kommunikationen efter de behov 
som finns. 
För övrigt gäller samma sak som för Kila att vissa åtgärder måste göras om behov 
uppstår. 

Särskolan i Sala 
Särskolan är tillgänglig för alla elever som vill gå där. Om någon elev är 
hörselskadad så ser vi till att den får hörslinga i klassrummen och ljuddämpade 
möbler. 

Vi ser också till att alla elever får möjligheter att vara med på alla aktiviteter. På 
Verdandi och Åkra har vi en utomhusmiljö/inomhusmiljö som underlättar för 
rullstolshindrade (saknas fortvarande några plattor på gräsmattan så att det går att 
komma fram med rullstol till grillplatsen), synskadade, hörselskadade och elever 
och andra funktionsnedsättningar. Dörröppnare för rullstolsbundna elever och 
ramp på skolorna och badhuset för att komma i bassängen. Hiss finns där det 
behövs. Eleverna har väl synliga bilder på dörrar i skollokalerna som visar vad de 
olika klassrummen finns. 

Särskolan på Ösby 
På Ösby finns däremot inte samma möjligheter. På särskolan tar vi hjälp av experter 
för olika funktionshinder och gör det bästa möjliga miljön för alla elever. 

Elevhälsan 
Den fysiska möjligheten att komma in till öppna förskolan och tjänstemännen på 
CRT är god, då det finns hiss. Lokalerna är dock trånga t.ex. om någon ska köra 
rullstol. Särskilt besvärligt skulle det vara med rullstol på Öppna förskolan. 

Inte någonstans i våra lokaler har vi skyltat med text i blindskrift, vilket är en brist. 
Tillgänglighet för människor med andra språk eller mera osynliga funktionshinder 
tycker jag ändå är hyfsad p.g.a. gott förhållningssätt. Men rent allmänt borde vi ha 
fler texter översatta till våra vanligaste invandrarspråk. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM GYMNASIET 

Kungsängsgymnasiet 
Skolan har fyra huskroppar indelade i A - D. A-huset är i två plan med mestadels 
teoretisk utbildning. Där finns hiss som gör att man även kan komma till D-husets 
övervåning där bland annat biblioteket finns inrymt. 

B-huset är också i två plan plus en källarvåning där finns flickornas 
omklädningsrum samt skolans gym och ytterligare ett rum som används till bland 
annat step-up. Ner till källaren finns ingen ramp eller hiss. Tyvärr finns ingen 
tillgänglighet för rullstolsbundna. 

På övervåningen i B-huset är Kulturskolan inrymd. Den har även flera lokaler på 
bottenvåningen för att ge tillgänglighet för rullstolsbundna. Det finns ingen hiss i B
huset. Vid idrottshallens ingång från baksidan finns en ramp för att kunna ta sig in 
med rullstol. Pojkarnas omklädningsrum finns i markplan. I B-huset markplan finns 
skolans restaurang samt verkstäderna inrymda. 
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I D-huset som också är i två plan finns ingen hiss men som beskrivits i A-huset så 
kan man komma till övervåningen via A-huset. 

I alla husen finns minst en ytterdörr som kan öppnas med automatik. Alla husen är 
utrustade med band på golven för synskadade samt skyltar med blindskrift. Det 
finns fungerande handikappanpassade toaletter i alla husen. 

Under vintertid har vi extra koll på snöröjning under de läsår vi har elever eller 
personal som har funktionshinder. 

När det gäller allergier har vi arbetat mycket för att försöka få en rökfri skola. 
Vaktmästarna försöker att se till att fimpar försvinner så fort det är möjligt från 
platser där det är förbjudet att röka. Vi har nolltolerans när det gäller att ta in nötter 
osv till skolan. skolsköterskan påminner både personal och elever om att de så 
sparsamt som möjligt ska använda starka dofter, som parfymer m.m. Information 
om ovanstående skickas via mail till personal flera gånger per läsår. 

Aulan är utrustad med fast hörselslinga. Vid behov sätter vi in mobil hörselslinga i 
de klassrum elever med hörselproblem har undervisning. 

Vi har en läs- och skrivstudio där elever med särskilda behov kan få hjälp i en lugn 
miljö. 

Vi anpassar efter de specifika behov som uppstår de läsår vi har elever med 
särskilda behov. 

NA TURBRUKSGYMNASIET ÖSBY 

Huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden har 3 våningar: övervåning, bottenvåning och källarvåning. 

I huset har vi handikapptoa både på över- och bottenvåningen. Ramp finns in i 
byggnaden och hiss mellan bottenvåning och övervåning. Det finns även breda 
dörrar som fungerar som branddörrar. 

Elevhem L, M och O 
Handikapptoa finns i samtliga elevhem. 

Maskinhall 
Handikapptoa finns. Det finns även breda dörrar som fungerar som branddörrar. 

Djurhuset 
Handikapptoa finns. 

Herrgården NP1-4 
Handikapptoa finns . Ramp finns också. 

Övriga 
Svetslokalen, skogslokalen, bygghuset, murarverkstad, stall och svinstall. 

Breda dörrar som fungerar som branddörrar. 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf 

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. 
Handlingsplanen är giltig fr o m 2013-05-01 och ska revideras årligen. 

En av fem som lever i Sala kommun har någon form av funktionsnedsättning. Tunga 
dörrar, trappor utan hiss eller ramp kan vara hinder även för personer med lättare 
rörelsehinder eller hjärtbesvär. Utomhus kan en hög kantsten ställa till det för 
någon som är synskadad eller rullstolsburen. Skyltar ska ha tydliga budskap och 
information av olika slag ska vara tillgänglig för de som har lässvårigheter eller inte 
kan läsa själv. De som lider av allergiska besvär ska inte utestängas från den 
offentliga miljön. 

NATIONELLA MÅL 
FN :s standardregler utgår från perspektivet att personer med funktionsnedsättning 
är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. 
Regeringen har i sin regeringsförklaring förklarat att personer med funktions
nedsättningar ska ha rätt att delta fullt ut i samhället. Alla hinder som begränsar 
deras rätt ska rivas. 

Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga - samhället måste byggas med 
insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma grundläggande 
behov och ska behandlas med samma respekt, att mångfald berikar, att varje 
människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. 

Det innebär konkret att alla ska ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma över 
sina liv och få sina önskemål respekterade. Personer med funktionsnedsättning ska 
ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i samma sammanhang som andra. Alla 
ska ha lika möjligheter att ta del av information och att göra sig hörda. Alla ska också 
ha lika möjligheter och skyldigheter att bidra till samhällets utveckling. 

De nationella målen är: 

en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

SALAKOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0 224-550 00 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning 

Det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: 

att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionsnedsättning 

att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 
funktionsnedsättning 

att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar 
för självständighet och självbestämmande. 

I den av kommunfullmäktige (KF 2009-06-23) fastställda Plan för 
tillgänglighetsarbetet i Sala kommun framgår att varje styrelse och nämnd i 
kommunen ska fast-ställa en egen handlingsplan för tillgänglighetsarbetet i den 
egna verksamheten. Denna ska innehålla konkreta åtaganden inom egna 
förvaltningen/bolaget. Handlingsplanen beslutas av varje nämnd eller styrelse. 
Varje år ska styrelser, nämnder och kommunala bolag redovisa de åtgärder som 
genomförts för att öka tillgängligheten inom sin verksamhet. 

I enlighet med vad som fastställts i den för Sala kommun gällande planen ska Vård
och omsorgsnämnden: 

Öka medvetenheten och kunskapen 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att människor som har 
funktionsnedsättning av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin 
livsföring, får ökad möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra. Alla ska av nämnden ges samma möjlighet till inflytande i de 
beslutsprocesser, röran-de enskilda och verksamhet, som pågår inom nämndens 
verksamhetsområde. Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att kunskapen 
och medvetenheten om funktionsnedsättning ökar för att minimera 
funktionshinder inom kommunen. 

Skapa tillgänglighet 
Den fysiska miljön i samtliga lokaler där Vård- och omsorgsnämnden har verk
samhet ska vara tillgängliga för alla oavsett olika funktionsnedsättning. Det inne
bär att även skyltning och information ska vara tydlig. 

Oavsett funktionsnedsättning ska alla kunna: 

ta del av nämndens information 

kommunicera med nämnden 

ta sig in i lokaler där Vård- och omsorgsnämnden ger service och har 
verksamhet 

delta i möten och diskussioner 

ha möjlighet att använda toalett i nämndens lokaler 
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Verka för ökad social trygghet 
Alla människor ska ha samma förutsättningar att leva i Sala kommun även om de 
har funktionshinder. Diskriminering får inte förekomma när det gäller kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuellläggning och ålder. 

Ge stöd och service 
Vård och omsorgsnämnden ska bidra till att personer med funktionsnedsättning 
blir mer oberoende i det dagliga livet och kan utöva sina rättigheter, genom att 
verka för att utvecklingen av och tillgången till stöd och service blir bättre. 

Ge tillgänglig medicinsk vård och rehabilitering 
Medicinsk vård och behandling samt rehabilitering/habilitering inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde ska vara tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning så de kan behålla största möjliga självständighet och funk
tionsförmåga. 

Genom olika insatser skapa möjlighet för alla att erhålla arbete och 
sysselsättning 

Att kunna delta i arbetslivet och få sin försörjning genom eget arbete är viktigt 
för människors delaktighet och självbestämmande. Personer med 
funktionsnedsättning har svårare att få arbete än övriga befolkningen. 

Vård- och omsorgsnämnden ska därför: 

skapa förutsättningar för att alla ska kunna få egna inkomster av arbete 

verka för att personer som på grund av funktionsnedsättning inte ges 
utrymme på den ordinarie arbetsmarknaden erbjuds meningsfull, daglig 
verksamhet/sysselsättning. 

som arbetsgivare se till att arbetsmiljön anpassas för personer med 
funktionsnedsättning och att arbetsmiljön inte ger upphov till skador eller 
sjukdomar 

GRUNDLÄGGANDEBEGREPP 
Generellt används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs 
för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som 
andra. Båda begreppen behövs och används parallellt exempelvis i bygglagstift
ningen. Dels handlar det om att kunna ta sig fram och att kunna nå en verksamhet. 
Dels om hur effektiv användningen är och möjligheterna att delta i verksamheten. 

Tillgänglighet är ett begrepp som används i lagstiftning och standardisering för att 
beskriva en miljös, varas eller tjänsts egenskaper. Utgångspunkten är behov hos per
soner med funktionsnedsättning. 

Design för Alla har en bredare ansats med sikte på planering och utformning som 
fungerar för alla människor oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet och Design för 
Alla kompletterar varandra. 
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Tillgänglig verksamhet används för att beskriva allt det som krävs för att möjlig
göra delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis 
kan okunskap, negativa attityder och fördomar både leda till att nödvändiga för
bättringar av tillgängligheten inte genomförs och till brister i bemötande. Ett annat 
exempel är att brister i rutiner kan skapa strukturella hinder. 

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 

Funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter hin
der i vardagsmiljön. Det handlar till exempel om brister i tillgänglighet, allmänna 
kommunikationsmedel och information. 

Nedsatt orienteringsförmåga är ett begrepp som ofta används i riktlinjerna och 
som också finns i bygglagstiftningen. Nedsatt orienteringsförmåga kan hänga sam
man med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga. 

Kommunfullmäktige har 2009-06-23 också fastställt en Policy för 
tillgänglighetsarbetet. Där framgår bl.a. att 

• Sala kommun ska arbeta aktivt för att all kommunal verksamhet ska vara 
tillgänglig för alla 

• Sala kommun ska arbeta aktivt för att öka tillgängligheten i samhället 

• Sala kommuns arbete med tillgänglighetsfrågorna ska vara en naturlig och 
integrerad del i all kommunal verksamhet 

För Vård- och omsorgsnämndens gäller: 

LOKALER. 

Tillgängligheten i den fysiska miljön regleras av Plan och bygglagen (PBL) Kap 17 § 
21 a Undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde på allmänna platser. (Boverket föreskrifter HIN l ger allmänna råd om 
utformningen av dessa platser). 

Samtliga lokaler där nämnden bedriver verksamhet ska vara anpassade och tillgäng
liga för alla oavsett funktionshinder. 

Tillgänglighet i och tilllokaler ska beaktas av ansvarig chef vid 
genomförandet av årlig skyddsrond och brister ska protokollföras, 
rapporteras och åtgärdas. 

INFORMATION. 

All information som ges och skapas inom Vård- och omsorgsnämndens verksam
hetsområden ska vara eller finnas i anpassad form så att den är tillgänglig för alla 
oavsett funktionshinder. 

Att informationen är tillgänglig för alla ska beaktas av samtliga som skapar 
och sprider information. 
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ATT ÖKA MEDVETENHET OCH KUNSKAP. 

Vård- och omsorgsnämnden ska i sin verksamhet aktivt arbeta för att öka 
kunskapen och medvetenheten hos personal och allmänhet om 
funktionsnedsättning och de hinder dessa kan skapa i samhället. Detta i syfte att 
motverka att funktionshindrade diskrimineras eller förhindras att delta i 
samhällslivet som andra. 

Det åligger varje chef i verksamheten att årligen gå igen kommunens 
"Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing" vid 
tillfälle då personalen träffas i samband med APT eller på annat sätt. 

I dessa riktlinjer framgår med tydlighet att det är diskrimineringslagens 
syfte att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och 
möjligheter. Diskrimineringslagen omfattar följande 
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuellläggning och ålder. 

Det är utöver detta Vård- och omsorgsnämndens skyldighet att vid alla 
tillfällen då allmänheten möts i olika sammanhang utnyttja den 
professionella kompetens om funktionshinder som finns inom förvaltningen 
och därvid sprida den så att kunskapsnivån bland allmänheten ökar. 

Genom att sprida information om och arbeta mot diskriminering av alla slag 
skapas ökad trygghet i samhälle för alla. 

ATT GE STÖD OCH SERVICE. 

Det åligger Vård- och omsorgsnämnden att utifrån gällande lagstiftningen ge 
insatser och därmed bidra till att personer med funktionsnedsättning blir 
mer oberoende i det dagliga livet och kan utöva sina rättigheter. 

Vård- och omsorgsnämnden har också ett ansvar att verka för att 
utvecklingen av och tillgången till stöd och service blir bättre. 

ATT GE MEDICINSKVÅRD, OMVÅRDNAD OCH REHABILITERING. 

Det åligger Vård- och omsorgsnämnden att tillse att den medicinska vård 
och behandling samt rehabilitering/habilitering som inom förvaltningens 
ansvarsområde är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och ges 
i samma omfattning till alla, oberoende av vem det handlar om, så de kan 
behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. 

SKAPA MÖJLIGHET FÖRALLAATT ERHÅLLAARBETE/SYSSELSÄTTNING. 

Vård- och omsorgsnämnden ska genom olika insatser inom ramen för sitt ansvars
område: 

skapa förutsättningar för att alla ska kunna få egna inkomster av arbete 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

verka för att personer som på grund av funktionsnedsättning inte ges 
utrymme på den ordinarie arbetsmarknaden erbjuds meningsfull, daglig 
verksamhet/sysselsättning. 

som arbetsgivare se till att arbetsmiljön anpassas för personer med 
funktionsnedsättning och att arbetsmiljön inte ger upphov till skador eller 
sjukdomar 

HANDLINGSPLANEN för tillgänglighetsarbetet inomVÅRD-OCH 
OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde är giltig fr o m 2013-
05-01 och ska revideras årligen. 
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omsorgsförvaltningen, 

att till kommunstyrelsen anmäla behov av en kommungemensam översyn för 
utformning av kommunens hemsidor för ökad tillgänglighet till information och 
kommunikation, och 

att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för de hinder som bedöms vara 
enkelt avhjälpta, samt 

Utdragsbestyrkande 



forts§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-16 

att enligt VON§ 50 (2013-04-25) till nämnden senast i april 2014 återkomma med 
eventuella förslag på revideringar i Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

IJ/1. J:rir~ L4 t~ /vqy 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningen och kommunen skulle behöva se över all information som ges 
och få den på lättläst som talsyntes och på olika språk samt med bildstöd för 
personer med funktionsnedsättning. 

!t-enheten ger följande kommentar till åtgärder i enlighet med denna punkt: 

Lättläst kräver till att börja med att befintliga texter bearbetas språkligt till 
lättlästa versioner enligt Handisam-standard. Ett sådant uppdrag har idag 
administrativa enhetenjMBK när det gäller fullmäktigeprotokol/. För att 
"översätta" andra delar av webbplatsen finns det f n. inget uttalat uppdrag. Att 
därtill komplettera en sådan översättning med bildstöd, typ videoteckenspråk 
eller pictogram torde vara mycket kostsamt För att göra en kostnadsupp
skattning krävs en ganska detaljerad specifikation om vad som ska ingå innan 
det låter sig göras. 

Vidare uppger /T-enheten att kraven på tillgänglighetsanpassning blir 
generellt snabbt omfattande och komplexa (samt dyra). För webbens del följer 
kommunen e-delegationens vägledning för webbutveckling som baserar sig på 
den internationella webbstandarden WCAG 2.0. Denna standard innehåller tre 
nivåer av tillgänglighetsanpassning {A, AA, AAA) där E-delegationen anger 
mellannivån AA som den rekommenderade nivån för offentliga webbplatser. 

• Toalettdörrar saknar automatisk dörröppning. 

Lokalförvaltarna vid Tekniska kontoret uppger att det vanligtvis inte är 
automatiska dörröppnare på toaletterna i kommunens lokaler. Detta gäller 
också för de handikappanpassade toaletterna, uppges det. Dock kan frågan 
behöva utredas vidare. 

• Lokalerna på Lillåstrand är inte så tillgängliga. Det finns en hiss från första 
plan men den fungerar inte. Ytterdörren är svår att hålla upp och det finns 
en asfaltskudde precis utanför dörren som gör det svårt om man ska komma 
in med rullstol. Allt detta har påpekats i en tillgänglighetsundersökning som 
utfördes för några år sedan. 

Lokalerna på Ullåstrand hyr av Loka/förvaltarna, Tekniska kontoret och då är 
detfastighetsägaren som ordnar med tillgängligheten och hyresgästen (dvs. 
VOF} som får betala detta via hyran. Nu är ju dessa lokaler uppsagda så 
troligen kommer inte hyresvärden att vidtaga några åtgärder i det huset. 

• I Bara Varas lokal på Tränggatan är det trångt i köket. Önskemål om att ta 
bort ett skåp och korta av arbetsbänk, samt ta bort ett överskåp i köket. Av 
personalen önskas även att en innervägg tas bort, för att öka rörelsefriheten 
när man drar runt rullstolar. Lokalerna är nya för verksamheten sedan 
knappt ett år. 

Tekniska kontoret har givit sina förvaltare i uppdrag att titta på detta och 
komma med ett kostnadsförslag, detta är en kostnad som Tekniska kontoret 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningen och kommunen skulle behöva se över all information som ges 
och få den på lättläst som talsyntes och på olika språk samt med bildstöd för 
personer med funktionsnedsättning. 

!t-enheten ger följande kommentar till åtgärder i enlighet med denna punkt: 

Lättläst kräver till att börja med att befintliga texter bearbetas språkligt till 
lättlästa versioner enligt Handisam-standard Ett sådant uppdrag har idag 
administrativa enhetenjMBK när det gäller fullmäktigeprotokoll. För att 
"översätta" andra delar av webbplatsen finns det f n. inget uttalat uppdrag. Att 
därtill komplettera en sådan översättning med bildstöd, typ videoteckenspråk 
eller pictogram torde vara mycket kostsamt. För attgöra en kostnadsupp
skattning krävs en ganska detaljerad specifikation om vad som ska ingå innan 
det låter sig göras. 

Vidare uppger /T-enheten att kraven på tillgänglighetsanpassning blir 
generellt snabbt omfattande och komplexa (samt dyra). För webbens del följer 
kommunen e-delegationens vägledning för webbutveckling som baserar sig på 
den internationella webbstandarden WCAG 2.0. Denna standard innehåller tre 
nivåer av tillgänglighetsanpassning (A, AA, AAA) där E-delegationen anger 
mellannivån AA som den rekommenderade nivån för offentliga webbplatser. 

• Toalettdörrar saknar automatisk dörröppning. 

Lokalförvaltarna vid Tekniska kontoret uppger att det vanligtvis inte är 
automatiska dörröppnare på toaletterna i kommunens lokaler. Detta gäller 
också för de handikappanpassade toaletterna, uppges det. Dock kan frågan 
behöva utredas vidare. 

• Lokalerna på Ullåstrand är inte så tillgängliga. Det finns en hiss från första 
plan men den fungerar inte. Ytterdörren är svår att hålla upp och det finns 
en asfaltskudde precis utanför dörren som gör det svårt om man ska komma 
in med rullstol. Allt detta har påpekats i en tillgänglighetsundersökning som 
utfördes för några år sedan. 

Lokalerna på Ullåstrand hyr av Loka/förvaltarna, Tekniska kontoret och då är 
det fastighetsägaren som ordnar med tillgängligheten och hyresgästen (dvs. 
VOF} somfår betala detta via hyran. Nu är ju dessa lokaler uppsagda så 
troligen kommer inte hyresvärden att vidtaga några åtgärder i det huset. 

• I Bara Varas lokal på Tränggatan är det trångt i köket. Önskemål om att ta 
bort ett skåp och korta av arbetsbänk, samt ta bort ett överskåp i köket. Av 
personalen önskas även att en innervägg tas bort, för att öka rörelsefriheten 
när man drar runt rullstolar. Lokalerna är nya för verksamheten sedan 
knappt ett år. 

Tekniska kontoret har givit sina förvaltare i uppdrag att titta på detta och 
komma med ett kostnadsförslag, detta är en kostnad som Tekniska kontoret 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

tar och sedan läggs den på hyran för lokalen. Kostnadsförslag har ännu ej 
kommit till Vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att ovan presenterad information får ligga till grund för det fortsatta arbetet 
med att på alla plan skapa och öka tillgängligheten inom samtliga av nämn
dens verksamheter. 

rtnr~~ 
~(~ran Gidlöf, enhetschef 

Enheten för information, stöd och utredning 
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R' sALA 
~KOMMUN 

§ 11 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/124 

Remiss från försvarsdepartementet om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51); yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen. Syftet med utred
ningen är att göra en översyn av lagen (1993:1742) om skydd för landskapsin
formation och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation, samt 
att särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. 
Dessa båda författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering samt 
om registrering och spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretess
krav rörande rikets säkerhet och totalförsvarets behov. 

Beredning 
BHaga KS 201-1-/12/11 yttrande från Sala kommuns krisberedskapssamordnare 
Bilaga KS 2014/12/2, remiss med sammanfattning av utredningen 

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
alt h:duing:)utskottet föreslår att ko1nn1ur,styrelsen beslutar 
att Sala kommun avger yttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information [SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebäraude «tt Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun avgeryttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebärande att Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilag~ KS 2014/12/1 

Sala kommun PM 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon 2014-01-12 

Remissyttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk information 
Sala kommun har inbjudits att yttra sig över utredningen "Skydd för geografisk information" SOU 

2013:51. Utredningen syftar till att göra en översyn av lagen (1993:1742) om skydd för 

landskapsinformation och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation, samt att 

särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. Dessa båda 

författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering, samt om registrering och 

spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretesskrav rörande rikets säkerhet och 

totalförsvarets behov. 

Förslag till beslut 
Sala kommun lämnar remissyttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk information, med 

innebörden att kommunen ställer sig bakom utredningens tankar och överväganden. 

(Alternativet är att avstå från att lämna yttrande, men jag tycker inte att det känns rätt att göra så, 

när Sala kommun nu är inbjuden som remissinstans.) 

Utredningen 
Utredningen föreslår att den nuvarande lagstiftningen ersätts av en moderniserad lagstiftning som 

skyddar geografisk information, varvid det hittillsvarande begreppet skydd för landskapsinformation 
byts mot geografisk information. Detta innebär ingen definitionsmässig förändring utan är 

egentligen endast en språklig modernisering. 

Med geografisk information enligt den föreslagna nya lagen avses lägesbestämd information 

avseende förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen, såväl 

naturliga som konstgjorda företeelser. Utredningen tar också hänsyn till den tekniska utvecklingen 

och allmänhetens tekniskt allt mer utbredda användning av funktioner som behandlar geografisk 

information. Till exempel genom användning av olika GIS-funktioner och satellitnavigering. 

Det konstateras vidare att det alltjämt finns behov av att skydda viss geografisk information med 

hänsyn till rikets säkerhet och till totalförsvarets behov. Samtidigt är skyddsbehovet utifrån det 

säkerhetspolitiska läget föränderligt, vilket också behöver beaktas. Dessa skyddsbehov måste ställas i 

relation till yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Utredningen konstaterar att det finns behov 

av att närmare studera detta i ett annat utredningsuppdrag. 

Den reglering som avser sjömätning är föremål för en ordentlig genomlysning i utredningen och ett 

antal regelförenklingar föreslås, bl a med en förenklad tillståndsplikt Dock är det min mening att 

dessa regler inte är relevanta för Sala kommuns del, varför jag inte går in närmare på dessa här. 



Vad gäller tillstånd för spridning av geografisk information, menar utredningen att det alltjämt finns 

ett behov av tillståndsplikt, men att vissa regelförenklingar behöver genomföras, samt att 

tillståndsgivningen överförs från försvarsmakten till lantmäteriverket. Dock föreslås sjöfartsverket 

behålla tillståndsgivningen gällande sjöterritoriet. 

För att säkerställa skyddet för civila skyddsobjekt, föreslås länsstyrelsen få i uppgift att informera 

försvarsmakten om dessa, för att få en ändamålsenlig sekretessprövning. Försvarsmakten ska 

följaktligen, i samråd med säkerhetspolisen, värdera skyddsbehovet för såväl civila som militära 

skyddsobjekt vid lantmäteriets och sjöfartsverkets tillståndshantering. 

Utredningen har även övervägt att införa ett generellt tillståndskrav för elektronisk lagring av 

omfattande sammanställningar av öppen geografisk information till skydd för försvarssekretesse n, 

men funnit att en sådan ordning inte skulle vara ändamålsenlig och dessutom olämplig med hänsyn 

till syftet med lagen om geografisk miljöinformation. Utredningen förslår följaktligen att 

tillståndskravet för att inrätta databas för geografisk information slopas. 

l tjänsten 

Rickert Olzon 

beredskapssamordna re 



Bilaga KS 2014/12/2 
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--------•-·~ REGERI NGSKANSLI ET 

Försvarsdepartementet 

Rättssekretariatet (RSJ 

Mia Persson 

Telefon 08-405 20 97 

Remiss 

2013-10-21 

Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) 

Remissinstanser: 

l. Sundsvalls tingsrätt 
2. Kammarrätten i Göteborg 
3. Justitiekanslern 
4. Domstolsverket 
5. Åklagarmyndigheten 
6. Rikspolisstyrelsen 
7. Säkerhetspolisen 
8. Datainspektionen 
9. F örsvarsmakten 
10. Försvarets materielverk 
11. Försvarets radioanstalt 
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
13. Kustbevakningen 
14. T otalförsvarets forskningsinstitut 
15. Starens haverikommission 
16. Starens Fastighetsverk 
17. Fortifikationsverket 
18. Länsstyrelsen i Blekinge län 
19. Länsstyrelsen i Gotlands län 
20. Länsstyrelsen i Kalmar län 
21. Länsstyrelsen i N arrbottens län 
22. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
23. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
2 4. Statskontoret 
25. Lantmäteriet 
26. Statistiska centralbyrån 
27. Försvarshögskolan 
28. Vetenskapsrådet 
2 9. Sveriges lantbruksuniversitet 

103 31 Stock~olrn 

Bescksacress 

J;i~ob;·gatan 9 

:JB-405 10 00 

Telefax 
08-723 11 89 
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30. Naturvårdsverket 
31. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
32. Havs- och vattenmyndigheten 
33. Post- och telestyrelsen 
34. Sjöfartsverket 
35. Transportstyrelsen 
36. Sveriges geologiska undersökning 
37. Affärsverket svenska kraftnät 
38. Riksantikvarieämbetet 
39. Regelrådet 
40. Sveriges Kommuner och Landsting 
41. Stockholms kommun 
42. Haninge kommun 
43. Vaxholms kommun 
44. V eliinge kommun 
45. Uppsala kommun 
46. Linköpings kommun 
47. Karlskrona kommun 
48. Varbergs kommun 
49. Skövde kommun 
50. Östersunds kommun 
51. Kurnia kommun 
52. Strängnäs kommun 
53. Orust kommun 
54. Borgholms kommun 
55. Strömstads kommun 
56. Oskarshamns kommun 
57. Malåkarnmun 
58. Årjängs kommun 
59. Nässjö kommun 
60. Ystads kommun 
61. Sala kommun 
62. Mora kommun 
63. Söderhamns kommun 
64. Bodens kommun 
65. Kiruna kommun 
66. Environment Climate Data Sweden 
67. IT&Telekomföretagen 
68. Merria AB 
69. SIS, Swedish Standards Institute 
70. l::::HPnska {)y.jpnterinasf;;r'hundet 

VY'-L~ > "-/-'-L"' • -'--'-b' .._,.,._., -'- ~ 

7l. Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 
28 februari 2014. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post till 
f o. regis t rator(U'Tegerin g s bos lie t. se . 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta 
inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning 
hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

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

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

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

f'ttrr~·J. ~ 
~raHe~W} 

rättschef 

Kopia till 
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 



Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag har varit att se över lagen (1993:1742) om 
skydd för landskapsinformation och förordningen (1993:1745) om 
skydd för landskapsinformation. I uppdraget har ingått att särskilt 
analysera och ta stälining till om lagens definition av landskaps
information är ändamålsenlig och om det finns behov av att ut
sträcka eller inskränka lagens tillämpningsområde. Utredaren ska 
ha som utgå..'"lgspunkt att landskapsinforn1ation son1 är känslig ur 
sekretessynpunkt fortfarande ska skyddas. Utredaren ska även ta 
ställning till vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för till
ståndshanteringen och utarbeta förslag till den författningsreglering 
som bedöms nödvändig. 

En ny lag och förordning om skydd för geografisk information 
föreslås 

Utredningen föreslår att den nuvarande regleringen i lagen och 
förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en 
ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Som 
framgår av namnet föreslår utredningen att begreppet landskaps
information byts ut mot geografisk information. Förslaget syftar 
inte t111 n~gon förändring i fråga cm vad som a·-.rses med begreppet 
utan avsikten med den språkliga ändringen är att uppnå en mer 
enhetlig och modern begreppsbildning. Med geografisk informa
tion enligt den nya lagen avses lägesbestämd information avseende 
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och 
havsbottnen. Det kan således röra sig om både namrgivna föremål 
och konstgjorda företeelser som byggnader och vägar etc. Skälet 
till att utredningen föreslår en ny reglering är att den nuvarande är 
föråldrad och i vissa delar onödigt svårbegriplig. Utredningen har 
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strävat efter att föreslå en modern och fhixibel lagstif'~~ng soin 
möjliggör en anpassning till den pågående teknikutvecklingen som 
innebär att alltmer detaljerad geografisk information blir tillgänglig 
för allmänheten. Det bör dock betonas att fjärranalyssatelliternas 
allt bättre upplösning, och förmåga att göra obsetvationer genom 
allt större vattendjup, innebär att en tidpunkt kommer att infinna 
sig då det kanske kan ifrågasättas om det är lämpligt hålla fast vid 
en skyddslagstiftning av det här aktuella slaget. 

Frågan om skyddsintresset och kopplingen 
till försvarssekretessen 

Nuvarande lagstiftning bygger på att den tiiiståndsgivande myndig
heten ska beakta grunderna förförsvarssekretessen vid prövningen 
om tiiistånd ska meddelas eller inte. Det står emellertid klart att det 
säkerhetspolitiska läget har förändrats sedan !agem tillkomst. Det 
har medfört att andra eller ytterligare krav ställs på såkerheten, vilket 
i sll:t tur innebär att vilka uppgifter som kan anses som känsliga med 
hänsyn till rikets säkerhet har förändrats. Det kan också ha inne
burit att det finns ett behov av bestämmelser som tar sikte oå ett 
annat skyddsintresse än vad som omfattas av gällande sekr~tess
Lcstämmeiser, exempelvis uppgifter som rör allmän säkerhet. Med 
hänsyn till bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och i ytt
randefrihetsgrundlagen föreligger enligt utredningen rättsliga hinder 
att utvidga skyddsintresset med uppgifter som inte har betydelse 
för rikets försvar. Att lägga fram förslag som L'lnebär ändri.'1g-ar i 
dessa grundlagar är en omfattande och komplex fråga som inte 
ingår i utredningens uppdrag. 

Utredningens bedömning är att .samhällsutvecklingen och genom
förandet av Inspiredirektivet1 genom lagen (2010:1767} om geo
grafisk miljöinformation har medfört behov av att se öv~r un1 
nuvarande sekretessbestämmelser är tillräckliga för att tillgodose 
nuvarande och framtida behov av att skydda uppgifter med hänsyn 
till allmän säkerhet. Frågan ingår däremot inte i utredningens upp
drag utan bör i stället övervägas i särskild ordning. 

1 •. E11ropaparlamentets och rådets direktiv 2007 /2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av 
en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen. 
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Sjömätning 

I dag krävs. det tillstånd för att utföra sjömätning inom Sveriges 
sjöterritorium med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler och 
för sjömätning i hamn av den som svarar för en allmän hamn. Vad 
som avs.es med sjömätning framgår inte av la.gtexten. Utredningen 
föreslår att en legaldefinition införs och att det med sjömätning 
avses registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i 
ett .visst .vattenområde eller en viss sträcka av ett vatt·~nområde. 

Utredningens bedömning är att sjögeogtafisk information avse
ende vissa områden inom svenskt sjöterritorium alltjämt bör skyddas 
genom .ett tillståndsförfarande vid sjömätning för att tillvarata 
Försvarsmaktens intresse av att skydda uppgifter som är hemliga 
enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det 
ligget i :>akens natur alt det inte går att göra allmänt känt vilka 
dessa oinråden är. Att behålla ett så utsträckt tillståndsförfarande 
som råder i dag är dock inte ändam~Jsenligt .eftersom den bristande 
efterlevnaden och kontrnllen gör att regelverket inte bidrar till att 
skydda känslig information utan i stället leder till onödig byråkrati. 
Dagens navig-<ttionsteknik innebär dessutom att det numera är möjligt 
för vem som heist att utföra .sjömatning på ett enkeit sätt och utan 
omfattande kostnader. 

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det även fortsätt
ningsvis ska krävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges sjöterrito
rium med undantag i insjöar, vattendrag och kanaler och för den 
sjömätning som utförs i allmän hamn av den som svarar för hamnen. 
Utredningen föreslår dessutom att sjömätning i ringa omfattning 
undantas från tillståndskravet. Tillståndskravet kommer därmed att 
gälla. systematisk sjömätning, dvs. sådan. som sker med. special
utrustnjng. P,\.tt använda utrustning som normalt använ.ds vid sjö
fart, fiske eller för fritidsändamål faller däremot normalt utanför 
lagens krav på tillstånd. Bakgrunden till utredningens ställnings-
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ningen av djupförhållanden som är känslig från försvarssynpunkt. 
I den nya bestämmelsen har rekvisitet särskilda skäl ersatts med 

skrivningen att tillstånd ska beviljas om det inte karr antas medföra 
skada för totalförsvaret. Förändringen är inte avsedd att medföra 
en förändring i förMII~nde till n•1varande ti!!ämp11ing. 

Utredningen förslår vidare förändringar när dt:t gäller vilken 
myndighet som ska ansvara för tillståndshanteringen. Sjöfartsverket 
ska enligt förslaget besluta i frågor som rör tillstånd till sjömätning 



och Försvarsmakten ska lämna Sjöfartsverket upplysningar som 
behövs för att verket ska kunna ta ställning till om tillstånd ska 
meddelas eller inte. Däremot föreslås ingen förändring när det 
gäller vilka myndigheter som får utföra sjömätning utan att ha 
ansökt om tillstånd. Det innebär att sådan rätt alltjämt tillkommer 
Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersök
ning. 

Det ska införas en möjlighet för tillståndsgivande myndighet att 
i föreskrift meddela undantag från kravet på tillstånd. Skälet bakom 
förslaget är den snabba teknikutvecklingen och genom den före
slagna regleringen blir lagstiftningen mer flexibel. Ett exempel är 
att det i framtiden kan finnas en faktisk möjlighet att undanta all
månn:! farleder från tillstårrdskravet. 

Utredningen har funnit skäl att införa en särskild reglering när 
det råder höjd beredskap eller under annan tid som reg<!nngen 
bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Under 
sådana förhållanden gäller inte undantagen för sjömätning i ringa 

.. omfattning eller i allmän hamn och inte heller de undantag som 
meddelats i föreskrifter av tillståndsgivande royndighet. 

Utredningen föreslår även att det införs en mO.ilighet för tiil
ståndsgivande myndighet att upphäva eller ändra tillstil.ndsbeslut 
vid höjd beredskap eller under annar• tid som regeringen bestäm
mer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. 

Utredningen föreslår ingen ändring i sak när det gäller möjlig
heten att meddela förbehåll i tillståndsbeslut. För att tydliggöra att 
ett förbehåll inte är ett självständigt beslut utan ett villkor som 
uppställs i ett tillståndsbeslut ska o;det förbehåll bytas ut mot be
greppet villkor. 

slutligen har utredningen inte ansett det lämpligt att införa bestäm
melser om krav på redovisning av sjömätningsresultat. 

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg 

Utredningen föreslår endast mindre förändringar när det gäller 
bestämmelserna som handlar om tillståndskrav för fotogrc1fering 
eller iiimande registrering från. iuftfartyg; Utredningen föreslår att 
rekvisitet särskilda skäl slopas och att det av be:>tämmelsen i stället 
ska framgå att tillstånd ska ges om det inte kan antas medföra skada 
för totalförsv::tret. Förändringen är inte avsedd .att medföra en för
ändring i förhållande till nuvareande tillämpning. Övriga föränd-
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ringar är endast av språklig karaktär och saknar betydelse i sak. 
Utredningenföreslår vidare att möjlighetenattmeddela förbehåll i 
tillsd.ndsbeslut ska. överföras till den nya regleringen. Begreppet 
förbehåll föreslår utTedningen ska bytas ut mot villkor. Det bakom
liggande skälet är samma som när det gäller. regleringen som avser 
sjömätning. Utredningen föreslår inga förändringar när det gäller 
vilken myt1dighet som ska ansvara för tillståndsgivningen eller i 
fråga om vilka myndigheter som ska få ·Utföra fotografering eller 
liknande registrering från luftfartyg utan att ha. ansökt om tillstånd. 
Det innebär att Försvarsmakten är tillståndgivande myndighet och 
att Försvarsmakter4 Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, 
Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna 
inte heller Hartsättningen behöver ansöka om tillstånd. 

Tillstånd för spridning av geogfafisk information 

Utredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd 
för spridnmg av vissa sammanställningar av geografisk information. 
Med en sammanställning av geografisk information avses enligt den 
nya regleringen geografisk infom1ation i form av avbildning, beskriv
nin.g eller mätning. Det saknas således betydelse vilken teknik som 
använts vid framtagningen och i vilken form uppgifterna presenteras 
så länge det rör sig om geografisk information. Spridningstillstånd 
ska krävas för en sammanställning av geografisk information om 
förhållanden i ett visst. vattenområde eller en viss sträcka av ett 
vattenområde som avser Sverige:s sjöterritorium, med undantag av 
insjöar, vattendrag och kanaler. Bestämmelsen är delvis ny på så sätt 
att förslaget undantar motsvarande geografiska områden inom vilka 
det inte krävs tillstånd för sjömätning. Från tillståndskravet undan
.tas rued den vvan <L'"lgivna fernluleringen även vanliga fotografier 
som avbildar företeelser ovan vattenytan, exempelvis semesterfoto
grafier som varken avser förhållanden i ett visst vattenområde eller 
en viss sträcka av ett vattenomdde. 

Utredningen föreslår vidare vissa förändringar när det gäller 
spridningstillstånd som ~_vser en .sammanHtällning av landgeografisk 
information, dvs. geografisk information av andra delar av svenskt 
territorium än nämnda del av sjöterritoriet. Krav på spridnings
tillstånd ska gälla om informationen har inhämtats från luftfartyg 
genom fotografering eller liknande registrering. Förslaget innebär 
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att bestämmelsens tillämpningsområde· inskränks i· förhållande till 
i dag eftersom information som har inhämtats på annat sätt inte 
längre är tillståndspliktig. I bestämmelsen görs inte längre undantag 
för kartor av en viss skalstorlek eller för material som framställts 
före ett visst årtal. Den typen av undantag fär i stället göras i före
skrifter av tillståndsgivande myndigheter. Utredningen föreslär att 
tillståndsgivande myndigheter ska ha möjlighet att efter 
medgivande vidta retuscherings~tgärder i det material som är före
mål för prövning i tillståndsärendet. Någon motsvarighet finns inte 
i 1993 års lag. 

Utredningen föreslär ändringar i fråga om ansvar för tillstånds
hanteringen. Lantmäteriet ska enligt utredningens förslag överta 
Försvarsmaktens uppgifter som tillståndsgivande myndighet när 
det gäller iandgeografisk information. Sjöfartsverket ska dock även 
fortsättningsvis ansvara för tillståndsförfarandet Gom avser sarnman
stälhlingar över Sveriges sjöterritorium. 

Utredningen föreslår -därutöve·r att sanlrnanställtlingar av geo
. grafisk information som ha.r framställts endast med hjälp av fjärr
analys från satellit även fortsättningsvis ska 1mdantas från till
ståndskravet. Tili skillnad från den nuvarande ordningen ska det 
endast krävas tillstånd om information som tagits fram med hjälp av 
fjärranalys har ställts samman med annan tillståndspliktig informa
tion. Är den andra informationen däremot inte ti!!sdndspliktig blir 
inte heller kombinationsprodukten det. Därutöver ska i fortsätt
ningen med utredningens förslag sådana sammanställningar som 
tagits fram inom ramen för Sveriges internationella åtaganden, som 
exempelvis fördraget om obsenrationsflygningar .den 24 r:r1ars i 992 
(SÖ 2002:61), undantas från kravetpå tillstånd. 

Det föreslås vidare ;tt dc tillståndsgivande 1nyndigheterna ska 
kunna meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för 
sammanställningar som avser vissa geografiska områden eller för 
såd:::.n infcrmation sont är utforoJad på Sådant sätt att de inte kan 
anses medföra skada för totalförsvaret, om de sprids. Det är en skill
nad från nuvarande ordning då endast Försvarsmakten har en sådan 
möjlighet. Förslaget innebär dessutom att regleringen kan anpassas 
efter teknikutvecklingen genom att tillståndsgivande myndi1~heter 
k ' . l d . l"" . ' ' l ' Il ,., • a_n un~J.anta matena.. me v1ss upp osning, sn:ru.stoneK t: er n1Ulan,.1e 
frän cillståndskravet. 

Nuvarande möjlighet att meddela enskilda undantagsbeslut ska 
inte finnas kvar i den nya regleringen eftersom samma re~nltat kan 
uppnås genom att meddela generella beslut om tiilstånd. 
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· Utredningens analys har gett vid handen att det i dag saknas till
räddig information om de civi!a.skyddsobjekten för att Lantmäteriet 
ska kunna göra en ändamålsenlig sekretessprövning. Detta leder till 
extraarbete för Lantmäteriet och ett sämre sekretesskydd. För att 
säkerställa att tillståndgivande myndigheter har tillgång till relevant 
och fullständig information rörande de objekt eller liknande som 
ska skyddas .föreslår utredningen att det införs ett krav för läns
·styrelsema att underrätta Försvarsmakten om de beslut de med
delat enligt 7 § andra och tredje styckena skyddslagen (2010:305) 
som avser objektets utsida samt även lämna upplysningar om vilka 
uppgifter om skyddsobjekten som har ·legat till grund för beslutet. 
Utredningen har ansett det vara angeläget att Försvarsmakten gör 
en bedömning av vad som bör beaktas ur skyddssynpunkt både när 
·det gäller de: militära och de: civil<1. skydds:objekten, eftersom det 
inte kan förutsättas att civila myndigheter har den specialkunskap 
sorn•krävs fö•r att ge specifika instmktioner om vad som är känsligt 
på varje objekts utsida. Försvarsmakten ska därför i likhet med vad 
som gäller enligt den nuvarande ordningen lämna de uppgifter som 
Sjöfartsverket och Lantmäteriet behöver i sin tillståndsprövning. 
'Utredningen föreslår att Försvarsmakten ska sanu.ida med Säkcr
hetspolisen innan uppgifterna lämnas. Utredningen.s bedömning är 
att det i nuläget inte finns skäl att ha kvar en upplysningsskyldighet 
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och föreslår 
därför att den ska upphöra. 

· · Beslut ska även fortsättningsvis kunna förenas med förbeMll. 
Utredningen föreslår dock att begreppet förbehåll byts ut mot vill
kor. Förändringen lir avsedd att tydliggöra att förbeMll inte är ett 
självständigt beslut utan ett villkor som uppställs i ett tillstånds
beslut. 

Utredningen föreslår inga förändringar i fråga om myndigheter 
soin i förordning ges tillständ att sprida geografisk information. 
DCt irJ.ncbär att FörsY2isrnakten, Lantm?..teriet och Sjnfartsverket inte 
behöver ansöka om tillstånd för att sprida geografisk information. 

Tillståndskravet för inrättande av databas för lagring 
av geografisk information slopas 

I dag krävs det tillstånd för inrättande av databas som innehåller 
geografisk information. Utredningens bedömning är att ett krav på 
.Iis • d f•• . .. ' ' " l . ) .. l . • . . t1 tan or 1nrattar10e \ euer agnng av geogra.~.1s ~ 1n ... crmat1on 1 
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syfte att skydda känslig information inte är effektivt och ändamåls
enligt, Den ,reglering som återfinns i 7 § första eller andra stycket 
skyddslagen (2010:305) samt 30 och 32 §§ samma lag. och den regle
ri..'>g om krav på spridningstillstånd för viss geografisk information 
som finns i lagen (0000:00) om skydd för geografisk information är 
i stället· ett mer praktiskt hanterbart, ändamålsenligt och effektivt 
sätt att förhindra att känslig information kommer i orätta händer. 
Regler om informationssäkerhet finns dessutom i säkerhetsskydds
la:gstiftningen. Utredningen har även övervägt att införa ett generellt 
tillståndskrav för eiektronisk iagring av omfattande sammanställ
ningar av öppen geografisk information till skydd för försvars
sekretessen men funnit att en sådan ordning inte skulle vara ända
uJålsenlig och dessutom olämplig med hä.."lsyn till syftet n1ed lagen 
om geografisk roi!jöinformation. Utredningen försLiT. således att 
bestämmelsen om krav på tillstånd för inrättande av databas för 
lagring av geografisk information samt de bestämmelser som hör 
samman med detta tillståndskrav slopas. 

Övervakning 

I den nuvarande regleringen saknas det regler om övervakning. 
Övervakning kommer i fdga när det gäller sjömätning och utred
ningens bedömning är att en förutsättning för att förhindra illegal 
sjömätning är att det införs ett övervakningsförfarande. Utred
ningen föreslår att Kustbevakningen får till uppr,ift att övervaka att 
reglerna om tillstånd för sjömätning efterlevs genom att en särskild 
best?Lmme!se i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan 
vid polisiär övervakning (LKP) införs. Utredningen föreslår även 
att det införs en bestämmelse som möjliggör för tjänsteman vid 
Kustbevakningen att ta egendom i beslag. Den möjligheten ska 
finnas om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår 
brott mot lagen om skydd lagen om skydd för geografisk informa
tion avseende egendom som kan antas bli förverkad eller som kan 
antas ha betydelse för utredningen om brottet. slutligen föreslår 
utredningen att Sjöfartsverket som tillståndsgivande myndighet ska 
lämna de upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullfölja 
sina uppgifter enligt LKP. 

l 
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straffansvar och förverkande 

Utredningen föreslår t:V1 förändringar när det gäller bestämmel
serna om straffansvar och förverkande. Straffskalan för otillåten 
fotografering eller liknande registrering från luftfartyg ska enligt 
förslaget höjas från böter eller fängelse i högst sex månader till 
böter eller fängelse i högst ett år. Skälet till föreslaget är att brott 
mot bestämmelsen endast kan uppså i situationer d:l Sverige är 
särskilt sårbart. Dessutom möjliggör fotografering eller liknande 
registrering från luftfartyg att geografisk information i ett mycket 
detaljerat format km framställas. Förslaget innebär att straffskalan 
tr.otsvarar den för otillåten sjömätning och otillåten spridning samt 
straffskalan sorn aktualiseras vid ö-v""e:rträdclse ~v bestä...~melsern::t i 
7 § skydd>lagen, vilket J.~der till en mer enhetlig reglering på området. 
Utredningen försl1r att det även fortsättningsvis ska finnas en 
bestämmelse som innebär ansvarsfrihet för ringa brott. För au 
säk~rstä!h att en mildare straffskala inte blir tillämplig än den som 
anges i lagen om skydd för geografisk information föreslår utred
ningen att det ska framgå av straffbestämmelsen att brottsbalkens 
bestämmelser blir tillämpliga i fall där gärningen i brottsbalken är 
belagd med samma eller strängare straff. Det anförda är en för
ändring i förhållande tiil nuvarande ordning eftersom den innebär 
att brottsbalkens bestämmelser har företräde även vid en mildare 
straffskala. Bestämmelsen som rör förverkande föreslås överföras 
till den nya lagen och inte ändras i sak. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/96 

Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten 

INLEDNING 
I dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75 o/o av tillväxten, det vill säga Sala kommun bygger upp ett större virkesförråd. 
Tekniska kontoret presenterar tre avkastningsmodeller, förslag 1-3. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/13/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 

Enhetschef Evelina Söderman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
i!!t överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!!t överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7(19) 



Bilaga KS 2014/13/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunstyrelsen 

Förslag till avkastningsmodell för Sala kommuns skogsinnehav 
I dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75% av tillväxten, dvs. vi bygger upp ett större virkesförråd. Tillväxten sett över 
hela skogsfastigheten är ungefär 25 000 skogskubikmeter (m3sk)/år. (25 000 m3sk 
= 21 000 m3fub. Vi avverkar drygt 15 000 m3fubfår). 

AVKASTNINGSMODELL, FÖRSLAG 1 
Avkastningskrav som löper över längre tid, förslagsvis 5 år, minimum 3 år. Det ger 
ett utrymme att lämna ett större/ mindre resultat från skogen ett enskilt år. Hur 
mycket som kan tas ut från skogen styrs då delvis av hur virkesmarknaden ser ut. Är 
det bra virkespriser ökas avverkningsvolymen. Går virkespriserna ner finns då möj
ligheten att dra ner på avverkade volymer istället. Önskas en garanterad årlig av
kastning, kan då ett lägre belopp sättas som ett årligt avkastningskrav. 

Fördelen med denna modell är att vi inte behöver överavverka när priserna är då
liga (dåliga priser= större avverkningsvolym för att uppnå avkastningskravet). 
Nackdelen är svårigheten att förutsäga hur prisläget ser ut kommande år. Sätts inget 
belopp för årligt ett avkastningskrav så riskerar man att avkastningen blir snedför
delad över tidsperioden, och skogen ger då ingen "garanterad" avkastning per år. 
Sätter man däremot ett för högt belopp för årlig avkastning så minskar fördelarna 
med att anpassa avverkningarna efter konjunkturen. 

AVKASTNINGSMODELL, FÖRSLAG 2 
Avverkning av en given virkesvolym varje år. 

Fördelen är att vi inte riskerar att överavverka och att vi håller oss inom de volymer 
som skogen kan ge. 

Nackdelen är att inkomsten då inte är garanterad, utan kommer att följa prisbilden 
för virket. Enligt denna modell styrs inte avverkningarna efter konjunkturen och då 
fås heller inte de vinster som detta medför. 

2014-01-12 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
evelina.soderman@sala.se 

Direkt: 0224-74 75 01 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ALTERNATIV NR 3 
En kombination av förslag 2 och 3, avverkningsvolymen sätts för 5 år framåt och 
avverkningarna utförs då priserna är som högst. Alternativt kan ett belopp för årlig 
avkastning sättas. 

Fördelarna är att uttagen ur skogen inte riskerar att bli för stora, och vinster kan 
göras genom att avverkningar sker då konjunkturen är gynnsam. 

Nackdelar är att sätts inget belopp för årligt ett avkastningskrav så riskerar man att 
avkastningen blir snedfördelad över tidsperioden, och skogen ger då ingen "garan
terad" avkastning per år. Sätter man däremot ett för högt belopp för årlig avkastning 
så minskar fördelarna med att anpassa avverkningarna efter konjunkturen. 

TEKNlSKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

2014-01-12 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2013/60 

Remiss om utredning angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpning 

INLEDNING 
En utredningsremiss har inkommit från Sandvikens kommun och Sala kommun har 
fått möjlighet att lämna yttrande. Utredningen redovisar uppdraget som innebär att 
kommunerna inom Nedre Dalälvens Utveckling AB, NEDAB, har fått ett antal frågor 
att besvara kring en eventuell ny organisation för myggbekämpningen i Nedre 
Dalälvsområdet Remissen önskar få svar på vilken organisationslösning Sala kom
mun förordar av totalt sex redovisade organisationslösningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/16/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
PP.r-Oiov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2014/16/1, stödja förslag om 
att ta fram en ny långsiktigt hållbar finansieli organisation för myggbekämpning, 
att förorrla organisationsmodell Dl alternativt Fl. med Regionkommun Gävleborg 
som beställarorganisation 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

m i enlighet med förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2014/16/1, stödja förslag om 
att ta fram en ny långsiktigt hållbar tlnansieil organisation för myggbekämpning, 

att förorda organisationsmodell Dl alternativt Fl, med Regionkommun Gävleborg 
som beställarorganisation. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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DIARlEN R: 2013/386 
YTTRANDE 

2014 -01- 2 2 

YTTRANDE 

Utredning angående eventuellt ny organisation för 
myggbekämpning. 

Sala kommun har fått utredningen angående eventuellt ny organisation för 
myggbekämpning på remiss från Sandvikens kommun. Utredningen redogör för 
uppdraget som innebär att kommunerna inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB, 
NEDAB, har fått ett antal frågor att besvara kring en eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen i nedre Dalälvs området. Remissen utgår i nuvarande förslag 
från olika organisationsmodeller på mer övergripande/ principiell nivå, och inte på 
ett färdigt förslag på detaljerad organisationslösning. 

Remissen önskar få svar på kommunens ställningstagande till vilket organisations 
alternativ som vi förespråkar. Det redovisas sex olika alternativ Al-Fl. 

Al. En intresseförening för myggbekämpning och ett aktiebolag för de operativa 
insatserna. 

Bl. Ett kommunalförbund som beställare och aktiebolag som utförare. 

Cl. N eda/ Nedab som beställare och bekämpningsorganisation i ett kommunägt 
aktiebolag som utförare. 

Dl. Beställaransvarig på Regionkommunen och bekämpningsorganisationen i ett 
aktiebolag. 

El. Ett aktiebolag för myggbekämpningsverksamheten. 

Fl. Beställarorganisationen upphandlar utförarorganisationenj den operativa 
verksamheten . 

Sala kommun stödjer iden om att ta fram en ny långsiktigt hållbar finansiell 
organisation för myggbekämpning. Sala kommun förespråkar förslag Dl alternativt 
Fl och anser att Regionkommun Gävleborg som beställarorganisation skulle vara 
lämplig, men vi kan i dagsläget inte ta ställning till hur utförarorganisationen ska 
organiseras. Beställarrollen skall vara tydlig och regionalt förankrad innan en 
nationell lösning kommit till stånd. Beträffande utförarorganisation vill vi framföra 
vikten av att en säker myggbekämpning kan garanteras utan kunskapsförlust eller 
osäkerhet i bekämpningsframgång och kontinuitet. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Informationsenheten 
a nders. jo hanssan@ sa la .se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Ledningsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 
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SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -10- 1 8 

Ämne: 
Bifogads filar: 

Leif Jansson <leif.jansson@sandviken.se> 
den 18 oktober 2013 10:55 
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infor@regionuppsala.se; information@heby.se; ingalil. tegelberg@alvkarleby.se; 
ingemar.skogo@lansstyrelsen.se; inger.eriksson@lansstyrelsen.se; 
jorgen.edsvik@gavle.se; kalle@nedredalalven.se; Kerstin Olla Stahre; 
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leif.nilsson@smedjebacken.se; lg@lg.se; linnea.rosenlof@regeringskansliet.se; 
maria.norrfalk@lansstyrelsen.se; maria.widemo@lansstyrelsen.se; marie.wilen@heby.se; 
mats. hindstrom@lansstyrelsen. se; mats. tornqvist@regiongavleborg. se; 
mikael.lif@regiongavleborg.se; Per-Olov Rapp; peter.egart@lansstyrelsen.se; 
peter.lund@heby.se; Peter Kärnström; sofia.wallstrom@lansstyrelsen.se; 
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Remiss: Utredningen ang ev ny org för myggbekämpningen 
MissivbrevMygg 131 018. pdf; Utredangevnymyggorgver1 punkt3130830.doc 

Remiss angående eventuell ny organisation för myggbekämpningen 

Härmed tillställs ni remissen angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen. Se bifogat missivbrev. 

Remissen utgår i nuvarande förslagsform från olika organisationsmodeller på mer 
övergripande/principiell nivå, och inte på ett färdigt förslag på detaljerad . 
or g a nisationslösni ng·. 

Om remissen bekräftar intresset för en ny organisatjon, och även pekar ut vilken 
organisationsmodell som fö~ordas, kommer ett sammanvägt förslag för beslut hos 
respektive tilltalad potentiell medlem/ägare att presenteras någon gång under 
första halvåret 2014. 

Ett sådant färdigt förslag kommer då att innehålla förslag till förbundsordning 
och/eller bolagsordning. Först därefter förväntas varje intressent att ta beslut i sin 
egen organisation efter ordinarie berednings- och beslutsformer, med 
målsättningen att den sammanhållna beslutsprocessen kan vara klar under år 
2014. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla som bidragit med synpunkter och underlag till 
förel iggande remissutgåva av utredningen, och ser fram emot kommande svar på 
remissutgåva n. 

Med vänlig hälsning 
Leif Jansson 
Förvaltningschef 
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Sandvikens Kommun 

Sandviken 2013-10-18 

Remiss rapport; 

Utredningen angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen 

Utredningen angående eventuell ny organisation for myggbekämpningen lämnar 
härmed bifogad rapport for remissyttrande. 

Som framgår av remissrapporten består den av olika alternativ Al-Fl, och 
utöver synpunkter i övrigt är det önskvärt om remissvaret innehåller ett 
ställningstagande över vilket eller vilka organisationsalternativ som ni 
förespråkar. 

Synpunkter och svar på remissen skickas till undertecknad senast 18 december 
2013 . Om ni eventuellt önskar forlängd remisstid kan detta meddelas 
undertecknad. 

Önskar ni i samband med remissbeslutet föredragning av bifogad rapport kan 
önskemål om tid och plats for detta meddelas undertecknad. 

Detta missiv skickas både via e-post och via vanlig brevpost 

Sandvike ~ kommun 
811 80 Sandviken 
tel: 026-24 13 50 
mobil: 070-575 00 44 
e-post: leif.jansson@sandviken.se 
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Datum Sidan 4(31) 

1. Inledning 

Sandvikens kommun, som innehar ordförandeposten inom Nedre 

Dalälvens Utvecklings AB (Nedab), har tillsatt en utredning angående 

eventuell ny organisation för myggbekämpning. 

Bakgrunden till detta är dels att Nedabfrån början (år 2001) endast var 

tänkt som en tillfällig huvudman för myggbekämpningen i avvaktan på en 

långsiktig och pemanent organisatorisk lösning, och dels den diskussion 
bland annnat inom Nedab som följt av Länsstyrelsens granskning av 

myggbekämpningens projektekonomi och organisation. I detta 
sammahang har det framförts en rad olika synpunkter och förslag. 

A v dessa huvudanledningar tilldelade Sandvikens kommunledning ett 

utredningsuppdrag till en ensamutredare av denna fråga. Förvaltnings

chefen för Arbetsmarknad- och trafikförvaltningen har tilldelats detta 

utredningsuppdrag. Detta dels på grund av dennes kompetens inom 

ekonomi och juridik, som är grundpelarna i alla organisationer oavsett 
inriktning, och dels på grund av att förvaltningschefen tidigare på 

uppdragsbasis varit involverad i Länsstyrelsen Gävleborg samordnade 

genomlysning av myggbekämpningsprojektet 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdraget är formulerat som följer: 

"Bakgrund 

Det var Sandvikens Näringslivs AB (Närab) som i Sandvikens kommun 

tog det initiala initiativet vad gäller frågan om myggbekämpning vid 
Nedre Dalälven. Under år 2001 överfördes ansvaret till Nedre Dalälvens 

Intresseförening. Försöksverksamheten med BTI påbörjades i större skala 

året därefter. 

Huvudanledningen till detta var att myggproblematiken omfattar flera 

kommuner i området, som samtliga finns representerade i Neda. 
Utgångspunkten för Neda!Nedab var emellertid att detta övertagande av 

ansvaret skedde i avvaktan på att det skulle utformas en särskild 

permanent organisation och för myggfrågan i Nedre Dalälven. 

Sedan dess har myggbekämpningen hanterats i olika projektbaserade 

insatser, varav en sådan treårig projektperiod löper ut under mars 2013. 

Dessa omständigheter har skapat en "ryckighet" och osäkerhet i detta 
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Datum 

arbete, inte minst för ansvariga och anställda samt för berörd 

lokalbefolkning. 

Sidan 5(31 ) 

För år 2013 har det tillskjutits 7 miljoner kronor i nationella medel för 
myggbekämpningen, vilket sedan ska kompletteras med kommunala och 

regionala medel. För det fortsatta och framtida myggbekämpningsarbetet 
efterfrågar emellertid såväl Neda/Nedab som finansiärer, anställda och 

lokalbefolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk 
lösning för myggbekämpningen. 

Utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent 
organisationslösning ror myggbekämpning 

Med syftet att ta fram ett underlag till gemensamma och ömsesidiga 

beslut om en långsiktigt hållbar organisation för myggbekämpning, avser 
Sandvikens kommun att koordinera en organisationsutredning. 

Utredningens försiag ska baseras på konsensus mellan verksamhetens 

finansiärer, och utgå ifrån legitimitet och transparens för såväl 

lokalbefolkning som intressenter och samarbetspartners. 

En viktig utgångspunkt är att organisationen ska vara helt öppen för 

deltagande från såväl juridiska personer som enskilda individer. Vidare 
ska en permanent organisation för myggbekämpningen kunna uppfylla 

kraven från tillsynsmyndigheter och finansiärer vad gäller fungerande 

ledning och styrning i prioriteringsbesluten, samt fungerande 
uppföljningsprogram i miljökonsekvensarbetet 

Utredningen ska redovisa sina förslag under 2013." 

1.2 Utredningsarbetets uppläggning 
Utredningsuppdragets uppläggning har tagit sin utgångspunkt från 
ambitionen vad gäller att försöka uppnå konsensus (uppfattas som en 

absolut förutsättning) bland tilltänkta finansiärer och huvudmän för en en 
eventuell ny organisation för myggbekämpningen. 

Därför inleddes utredningen med ett antal grundläggande och öppna 
frågor dels som avstämning av uppfattningen om uppdraget ooch själva 

sakfrågan och dels som ingången till kommande enskilda dialogmöten 

och kommunikationen kring frågeställningarna. 
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Datum Sidan 6(31) 

De frågeställningar som tillställdes de som hittills utgjort "kärnan" av 

finansiärer och huvudmän, plus en kommun som visat intresse av att delta 

organisatoriskt i detta, var följande: 

"Frågor 

A. Behovet av ny organisation fOr myggbekämpningen? 

l. Instämmer Ni i analysen att det är önskvärt med en ny 
organisatorisk lösning for myggbekämpningen, eller ser ni helst 
att Nedab är fortsatt ansvarig for verksamheten? 

B. Anslutningsformerna till en eventuellt ny organisation? 

2. Anser Ni det viktigt att en ev ny organisation för 
myggbekämpningen är öppen for anslutning av alla 
intresserade/berörda kommuner i hela landet, eller enbart för de 
kommuner som omfattas av problematiken vid Nedre Dalälven? 

3. Anser Ni det viktigt att en ev ny organisation for 
myggbekämpningen är öppen for alla berörda fysiska och 
juridiska personer, eller enbart for berörda kommuner? 

C. Ledning och styrning? 

4. Mot bakgrund av den offentliga huvudfinansieringen av 
myggbekämpningen - Hur avgörande är det for Er att det finns en 
direkt politisk styrning av prioriteringsbesluten i samband med 
myggbekämpningen, eller är det acceptabelt med en mer indirekt 
poiitisk styrning av verksamheten? 

5. Kan Ni tänka Er en organisation där den ekonomiska styrningen 
och budgeten finns i en organisation och 
bekämpningsverksamheten i en annan organisation, eller anser ni 
att detta hör samman? 

D. Egenkontroll och uppföljningsprogram i miljökonsekvensarbetet? 

6. Anser Ni att egenkontroll samt uppföljningsprogram i 
miljökonsekvensarbetet ska ingå i en ev ny 
myggbekämpningsorganisation, eller anser Ni att man 
organisatoriskt bör skilja på genomforar-och uppföljningsansvar? 

7. Hur viktig och avgörande anser ni att verksamhetens 
forskningsanknytning är for egenkontroll och 
uppföljningsprogram? 

6 



Datum Sidan 7(31) 

E. Intresse för deltagande i en ev ny myggbekämpningsorganisation? 

8. Är Ni intresserade av att ingå i en ev ny organisation för 
myggbekämpning, med den inriktning och innehåll som beskrivs i 
bilagda uppdragsbeskrivning? 

9. Har Ni för avsikt att även fortsättningsvis ekonomiskt stödja 
myggbekämpningen, även i en ny organisatorisk form? 

F. Övrigt 

l O. Har Ni, utöver svaren på ovanstående frågor, några särskilda 
synpunkter eller önskemål och förslag vad gäller en ev ny 
organisation för myggbekämpningen?" 

I utskicket av frågor framförde utredaren följande budskap; 

"Undertecknad är tacksam för Ert svar på nedanstående frågor. 

Bakgrunden till detta uppdrag beskrivs i bifogad uppdragsbeskrivning. 

Ni kan självklart välja hur Ni önskar svara på dessa frågor; 
I form av ett textsvar som skickas till undertecknad 
Genom ett tidbokat telefonsamtal med någon av Er utsedd 
kontaktperson 
Genom att jag kommer på inbokat besök till Er" 

Drygt hälften av de som erhållit utskicket har antingen kommunicerat 
frågorna via telefon och/eller via personligt besök. 

Ä ven om utredaren inte haft kontakt och utbyte med samtliga som erhållit 
utskicket så finns tillräckligt med respons och underlag för att presentera 
föreliggande remissunderlag. Ett remissunderlag som först kommer att 
presenteras på ett möte för de som tillställts frågorna, för att sedan efter 
den diskussionen kommer att skickas ut till berörda finansiärer och 
tilltänkta ägare av en ev ny organisation för myggbekämpning. 

Utöver ovanstående har utredaren initialt träffat de idag verksamma 
bekämpningsledarna i befintlig organisation, samt haft visst 
informationsutbyte med Föreningen för myggbekämpning. I detta 
sammanhang har utredaren tagit del av föreningens eget förslag till ny 
organisation för myggbekämpning. Syftet med detta utbyte har varit att 
delge utredningens uppdrag och uppläggning. Återkopplingen vad gäller 
utredningens resultat kommer i senare fas när den eventuella nya 
organisationens finansiärer och ägare i konsensus pekat ut på vilken 
modell, inriktning och innehåll verksamheten bör baseras. 

Utredarens förslag ska alltså ses som en sammanjämkning av de 
synpunkter och uppfattningar som berörda och tilltänkta finansiärer och 

7 



Datum Sidan 8(31) 

ägare har i denna fråga. Därfår ska de presenterade fårslagen ses som ett 
resultat av den bedömning utredaren gör vilka kriterier och modeller som 
har möjlighet att uppnå konsensus. Omvänt så kan de fårslag som inte 
återfinns i denna remissutgåva ses som resultatet av bedömningen att de 
inte har fårutsättningar att omfattas av konsensus bland de tilltänkta 
finansiärerna/ägarna. 

De primära tilltänkta finansiärerna, inom vilka ägarstommen finns, består 
av 11 kommuner samt fyra länsstyrelser och tre regionfårhund samt tre 
departement. 

Utredaren har medvetet undanhållit sig ifrån att beröra själva 
verksamhetens innehåll och sakfrågan myggbekämpning. Istället är 
utredningens fokus, av naturliga skäl utifrån utredningsuppdragets 
in .. 'lehåll, nästan enbart inrL.~tat på den organisatoriska aspekten som 
omgärdar själva sakfrågan. 
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Datum 

2. Behovet av en ny organisation för 
mygg bekämpning? 

Sidan 9(31 ) 

I dialogen kring frågeställningen om behovet av en ny organisatorisk 

lösning for myggbekämpningen finns en tydlig uppfattning att så är fallet. 

För kommunerna verksamma inom Nedab har myggbekämpningen till sin 
omfattning blivit en så stor del att den riskerar att påverka Nedabs 
kärnverksamheter. Därfor forordas en renodling av myggbekämpningen 

med påföljande organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Detta forordande är emellertid inte reservationslöst rakt av. Utan flera 
berörda menar, precis som utredningsuppdragets direktiv, att en ny 

organisation for myggbekämpningen måste baseras på legitimitet och 
forankring hos de aktörer som idag forenats i arbetet for att minimera 
myggplågan. 

När det gäller organisationens långsiktiga hållbarhet menar flera av de 

berörda att den till huvuddelen är knuten till verksamhetens möjligheter 

till fortsatt finansiering, där fortsatt betydande nationellt ansvar är en 
avgörande del. Långsiktigheten blir i så fall en verkan av finansierings

beslutens tidsbestämda längd och omfattning. 

På frågan huruvida en ny organisation ska vara öppen for intressenter i 

hela landet, eller endast för de som idag samarbetar organisatoriskt kring 

myggbekämpningen, finns inget entydigt svar. I detta avseende menar 
flera tilltalande att det beror på vilket tillskott till verksamheten som nya 

deltagare är beredda att göra, och vilka konsekvenserna för 

ursprungsområdet skulle kunna bli av nya anslutna från andra delar av 
landet. Andra berörda menar att det vore klart positivt om organisationens 

bas kan breddas till att omfatta även andra berörda regioner och 

kommuner i landet. 

Med anledning av detta skulle denna fråga behöva behandlas i särskild 

ordning, kanske i form av en risk- och konsekvensanalys inom den grupp 

som idag utgör den bärande stommen av finansiärer och ansvariga för 

myggbekämpningsverksamheten. I den mån detta överhuvudtaget går att 
bedöma. 

Ett annat alternativ är att starta en ny organisation med enbart de 
befintliga tilltänkta ägarna, för att inom ramen for denna konstellation 

senare ta ställning till en eventuell utvidgning av geografin i ägar- och 
intressegemenskapen. 
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3. Anslutningsformerna till en eventuellt ny 
organisation? 

När det gäller anslutningsformerna till en ev ny myggbekämpnings

organisation har dialogen handlat mycket om problematiken att blanda 

juridiska och enskilda personer i ettägar-och ansvarsförhållande. 
Resultatet av dessa resonemang och reflektioner är att en verksamhet 
baserad på så stora offentliga anslag, med de krav som följer av detta, 

behöver en tydlig och hållbar ansvars- och ledningsstruktur. 

En sådan tydlig och hållbar struktur skulle äventyras om ägar- och 

ansvarsförhållandena exempelvis bestod av ett mindre antal större 
medfinansiärer och ett större antal enskilda individer eller 

intressegrupperingar med ringa eller försumbart finansiellt bidrag till 
verksamheten. Intresset av delägande i en organisation, där ett större antal 

enskilda medlemmar med forumbart ekonomiskt ansvar kan påverka 

besluten med stora ekonomiska konsekvenser för ett fåtal större 

medfinansiärer, bedöms som iitet. 

Därför baseras samtliga förslag i föreliggande utredningen på 

organisationsmodeller där ägandet och huvudmannaskapet består av 

juridiska personer, som har finansiellt ansvar för verksamheten och 
ansvar för att offentligt tilldelade medel hanteras och används på 

ändamålsenligt sätt. 

I detta sammanhang betonas emellertid betydelsen av och ansvaret för 

transparens enligt offentlighetsprinciperna, och en organiserad dialog med 

medborgare i berörda områden samt med de intresseorganisationer som 
finns kring själva sakfrågan och kring verksamhetens innehåll. 
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Datum Sidan 11 (31) 

4. Ledning och styrning? 

Flera berörda har i utredningsarbetet framfört behovet av tydlighet vad 

gäller relationen "beställare" och "utförare", när det gäller 
myggbekämpningsverksamhetens ledning och styrning. 

En tydligt uttalad beställare i detta sammanhang är den eller de i 

sammanslutning som står för den samlade finansieringen och 

uppdragsbeskrivningen, med exemeplvis angiven omfattning och därmed 
också begränsningar och tidsrymd. Verksamhetens beställare har sin 
utgångspunkt från den juridik och ansvarsförhållanden som gäller inom 

myggbekämpningen, samt från de demokratiska beslutsprinciper som 

gäller får hanteringen av begrän.sade offentliga medel. 

Med utförare menas i detta sammanhang den organisation som har det 

operativa ansvaret for att genomföra myggbekämpningen, baserat på 
beställarens uppdragsbeskrivning och av denne givna förutsättningar. 

Utförarens prestation bedöms och utvärderas av bestäilaren. 

Den gällande juridiska relationen mellan beställare och utförare beror på 

vilken organisationsmodell som väljs, främst beroende på om 
utfårarverksamheten ägs av beställaren eller om detta baseras på olika 

huvudmannaskap och då på avtalsbasis. 

Är förhållandet beställare-utförare baserat på två olika huvudmän finns 

möjligheten till att beställaren upphandlar utförarverksamheten, som 

alternativ till att utfårarverksamheten organiseras i särskild ordning. Detta 
alternativ har framförts av enbart några berörda, men återfinns som ett 

alternativ i denna utredning. 

När det verksamhetens ledning och styrning ser de tilltalade i utredningen 

som självklart att sedvanliga anställningsförhållandena upprättas, baserat 

på anställningsavtal med påföljande rättigheter och skyldigheter. I detta 
inbegrips att det finns en utpekad fysisk arbetsplats, med motsvarande 

regler för närvaro och frånvaro som för alla andra liknande offentliga 

verksamheter. Hur detta regleras mellan beställare och utförare, eller 
inom utförarorganisationen, beror på vilken organisationsmodell som 

väljs. 

Flera tilltalade i utredningen betonar vikten av att, såväl i 

uppdragsbeskrivningar för utfårarorganisationen som för verksamhetens 

högsta befattningshavare, tydliggöra ansvaret för verksamhetens 

ekonomiska resultat och ramar. 
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Datum 

5. Egenkontroll och uppföljningsprogram 
i miljökonsekvensarbetet? 

Sidan 12(31) 

Flera av de i utredningen berörda har framfört att de inte har någon 
bestämd uppfattning i frågan om verksamhetens forskningsanknytning. 

De flesta av de som har framfört en uppfattning har emellertid varit 
tydliga om att de anser att forskningsanknytningen och det operativa 
utförandet av myggbekämpningen ska vara åtskilda verksamheter. Några 

har uppfattningen att det är direkt olämpligt att myggbekämpningens 

utförare ska utvärdera sig själva och konsekvenserna av den egna 
verksamheten. Någon av de tillfrågade menar att de skulle kunna tänka 

sig en sammanblandning av uppföljning och utförande om det 

framkommer tillräckligt starka skäl för detta. 

I dialogen framför flera berörda tilltalade vikten av att tillvarata resultaten 

från nationell och internationell forskning inom detta område. 

Utfårarorganisationen förväntas kunna genomföra planerad och reglerad 

egenkontroll baserat på den kompetens som ska finnas i 
utförarorganisationen, inom vilken forskarkompetens är till betydande 

fördel men inte absolut nödvändig beroende på vilken 

organisationsmodell som väljs. 

Uppföljning och forskaranknuten utvärdering av verksamheten förväntas 

ske via ansvariga tillsynsmyndigheter och/eller via ändamålsenlig 

upphandling av beställarorganisationen. 
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Datum 

6. Intresse för deltagande i en eventuell ny 
myggbekämpningsorganisation? 

Sidan 13(31) 

Utredaren bedömer intresset för delägande och delfinansiering av en 
eventuell ny myggbekämpningsverksamhet är relativt stort, även om det 

varierar i styrka beroende på olika faktorer. 

Många tilltalade i utredningen kopplar detta intresse till den samlade 

helhetsbilden över intressenter och medfinansiärer. Andra anger att de i 
detta läge inte kan lämna ett klart besked, och föregå nödvändiga 
beslutsprocesser kring ett ställningstagande. 

Någon av dc i utredningen tilltalade menar att det inte är nödvändigt att 
lämna besked i detta läge, eftersom de förväntar sig att Nedab tar ansvaret 

för myggbekämpningen tills eventuellt annan ordning är beslutad med 

hänsyn tagen till nödvändiga beslutsprocesser. 
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Datum Sidan 14(31) 

7. Övrigt? 

En fråga som diskuterats i utredningsarbetet gäller problematiken med det 
kraftigt varierade kapacitetsnyttjandet av verksamheten, då verksamheten 

vissa säsonger mer eller mindre går på "sparlåga" samtidigt som den 

innehåller en rad fasta kostnader. 

I detta sammanhang har olika förslag framförts som exempelvis att detta 

balanseras med information- och utbildningsuppdrag, med utökad 

dimensionering de år som myggbekämpningsverksamheten är ringa eller 
uteblir helt. Hur detta ska utformas bör i så fall ingå i den 
uppdragsbeskrivning som utföraren och bekämpningsansvariga erhåller. 

En annan fråga som diskuterats inom utredningsarbetet, som också berör 
kostnadseffektiviteten, har varit den bristande konkurrensen både vad 

gäller bekämpningsmedlet och helikopterverksamheten. I denna fråga har 
olika synpunkter framkommit, bland annat forslag om att 
bekämpningsorganisationen köper in egen spridningsutrustning och 

tecknar ramavtal med ett störra antal helikopterföretag for att minimera 
fasta "ställkostnader". 

14 



Datum 

8. Principer för och förslag till ny 
organisation för myggbekämpning 

Sidan 15(31) 

I det följande redovisas några olika alternativa förslag på organisatoriska 
lösningar för myggbekämpningen, vilka bygger på sammanfattningen av 
såväl delar som helheten från de synpunkter och åsikter som framkommit 
i utredningsarbetet. 

8.1 En tydlig beställar- respektive utförarrall 
Som framgår av beskrivningen i föreliggande utredning framför många av 

de potentiella finansiärerna och delägarna uppfattningen att det, inte minst 

ur lednings- och styrningssynpunkt, behövs en tydligare och 
organisatorisk formering av bestä!lar- respektive utfårarfunktionen i detta 
sammanhang. Därav följer också att huvudförlagen i de 

organisationsalternativ som presenteras i denna utredning också 
innehåller ett tydiiggörande och organisatorisk uppdelning av dessa 

grundläggande roller. 

I detta sammanhang behöver en tydlig delegationsordning där ansvar och 

befogenheter framgår och där förutsättningarna och principerna 

exempelvis för nödvändiga prioriteringar inom givna ekonoimiska ramar 
är utklarade mellan befattningshavarna i beställar-och utförar

organisationen. 

8.2 En organisation baserad på juridiska personer 
med offentlighetsprincipens transparens 

Utredningens slutsats vad gäller frågan om principerna för anslutning och 

ägande samt beslutanderätten är att det inte på ett ändamålsenligt och 
försvarbart sätt går att blanda ansvaret mellan juridiska personer med 
stora finansiella åtaganden och enskilda personer med mycket ringa 

ekonomiska åtaganden. 

Med den inriktning och innehåll som denna verksamhet måste ha handlar 

myggbekämpningen i grunden trots allt om ekonomiska avvägningar och 
prioriteringar i ett betydligt större samhällsekonomiskt sammanhang, och 

renodlad operativ och maximalt kostnadseffektiv bekämpnings

verksamhet. 

I detta sammanhang kan också nödvändigheten av en koppling till en 

direkt eller indirekt politisk styrning betonas, eftersom detta i grund och 

botten handlar om samhällsfinansierad verksamhet med anslag från stat 

och kommun som behöver göras i avvägning visavi andra 

samhällsfinansierade behov. 
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Datum Sidan 16(31) 

Ä ven om organisationsformen baseras på enbart juridiska personer som 

ägare understryker samtliga berörda vikten av att verkamheten präglas av 
offentlighetsprincipernas transparens, där beställarorganisationen har 
ansvaret för medborgardialog och utbytet med alla intressen som finns 

inom myggbekämpningens område. 

8.3 Operativt utförande och forskningsanknytningen 
åtskilda 

De av de tilltänkta finansiärerna och delägarna som framfört en åsikt, 
angående forskningsansknytningen visavi den operativa 
utförarverksarnheten, är till majoriteten av den uppfattningen att detta bör 
åtskiljas. Flera av de tilltänkta finansiärerna och ägarna är av den 
bestämda uppfattningen att detta i första hand handlar om en operativ och 
kostnadseffektiv myggbekämpning, och att forskningsanknytningen bör 
knytas vara åtskild från denna och istället vara knuten till 
beställarintressena. 

Någon av de berörda tillfrågade menar att forskningsan.knytningen är en 
omistlig del av verksamheten som helhet, men att den ska vara åtskild 
från den operativa myggbekämpningen. 

Däremot uppfattas den ålagda egenkontrollen som en självklar del i den 
operativa myggbekämpningsverksarnheten. 

Med utgångspunkt från ovanstående är forskningsanknytningen och det 
operativa utförandet skilda åt i de huvudalternativ som redovisas i denna 
utrednings remissutgåva. 

8.4 Medarbetare och roller 
Medarbetarrollerna inom myggbekämpningen är något som till 
orofattaning och innehåll utvecklats i över l O års tid. I dagsläget är i 
principbeställar-och utförarfunktionerna involverade i samma 
organisation. Nedab står i dagens verksamhet för en rad administrativa 
resurser, som i en eventuellt ny organisation behöver hanteras och 
finansieras på ett nytt sätt. 

I detta sammanhang återkommer problematiken med att det är svårt att 
motivera hela tjänster året om inom en beställarfunktion. Dels eftersom 
det är fler år som behovet av myggbekämpning är litet eller obefintligt än 
det är år med myggplåga. Dels eftersom en tydlig och ändamålsenlig 
beställarfunktion kan basera sin ledning- och styrning samt adminsitration 
på tydliga och avtalade uppdrag samt ansvar för utförarorganisationen. På 
så sätt kan såväl tidsåtgången för ledning och styrning liksom 
administration minimeras. 

De organisatoriska huvudalternativ som presenteras i denna utredning 
baseras på att lednings- och styrningskompetensen liksom det nödvändiga 
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Datum Sidan 17(31) 

administrativa stödet finns inom ägarnamas egna verksamheter. Därför 
utgår utredningen ifrån att dessa funktioner kan köpas från 
ägarna/finansiärerna, gärna i form av "rullande" ansvar som delvis ersätts 
av beställarorganisationen inom myggbekämpningen. Ett annat alternativ 
är attbeställar-organisationen tilldelar en utvald ägare (företrädesvis en 
kommun) ansvaret för ledning- och styrning samt administration för 
bestältarorganisationens räkning. 

Det är viktigt att i delegationsordning och uppdragsbeskrivning förtydliga 
utförarorganisationens ansvar för att verksamhetens genomförande och 
nödvändiga operativa prioriteringar sker inom givna ekonomiska ramar 
och beställning. 

Vidare föreslås att utfårarorganisationen erhåller ett uppdrag att utveckla 
en informations- och utbildningsverksamhet som baseras på den 
kompetens och kapacitet som finns inom denna organisation. 

Schematiskt kan ett utkast för de olika beställar- och utförarrollema inom 
huvudalternativen för en ny organisation för myggbekämpningen 
beskrivas som i bilagan till denna remissrapport. 

8.5 Olika organisationsalternativ 
Det finns alltid såväl för- som nackdelar, både plus och minus, med alla 
organisationsalternativ som kan övervägas i detta sammanhang. Samtliga 

av de alternativ som presenteras i denna utredning skulle sannolikt 

fungera, men som framgår av nedan pekar utredningen på två 
huvudalternativ beroende på intresset för delägandet ser ut vad gäller 

kommuner respektive regionala och nationella myndigheter. 

I den av Länsstyrelsen Gävleborg tidigare samordnade genomlysningen 

av tidigare 3-åriga myggbekämpningsprojekt förordades en för ändamålet 

bildad markavattningssamfällighet Detta efter önskat beslut i mark- och 
miljödomstolen om en för ändamålet särskilt tillsatt sakkunnig. 

Bedömningen om tidsutdräkten för en dylik process gör emellertid att 

detta alternativ inte anses realistiskt i nuvarande situation. 

Föreningen för myggbekämpning har framfört ett förslag om en stiftelse 

som organisationsform för myggbekämpningen. Detta förslag betingar en 
lite mer ingående beskrivning av stiftelseformen, som underlag för 

bedömning om dess lämplighet i detta sammanhang; 

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar 

och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig 
själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, 

som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för 

ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs 
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Datum 

därigenom av en stiftelseurkund, som bland annat anger hur 
förmögenheten ska användas och vem eller vilka som är möjliga 

mottagare ( destinatärer). 

Sidan 18(31) 

Det finns flera olika sorters stiftelser: vanliga stiftelser, 

insamlingsstiftelse, kollektivavtalsstiftelse, pensionsstiftelse, 
personalstiftelse. Vanliga stiftelser kan delas in i olika undergrupper 

familjestiftelse, avkastningsstiftelse, verksamhetsstiftelse eller 

anslagsstiftelse. En anslagsstiftelse är en stiftelse som är beroende av 
regelbundna anslag, vanligen från en kommun eller staten, för att kunna 
uppfylla sitt ändamål. Sådana stiftelser kan inte bildas längre, eftersom de 

sedan stiftelselagen trädde i kraft (Stiftelselag 1994: 1220), inte uppfyller 

varaktighetskravet i definitionen på en stiftelse. 

För att en stiftelse skall bli begränsat skattskyldig krävs för närvarande att 

stiftelsen uppfyller något kvalificerat allmännyttigt ändamål. stiftelsens 
ändamål skall huvudsakligen syfta till att främja vård och uppfostran av 

barn, lämna bidrag för undervisning elier utbildning, bedriva 

hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, stärka 
Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet, 

främja nordiskt samarbete. 

Stiftelser kan skötas på två olika sätt. Det vanligaste är att stiftelsen har en 

styrelse som är ansvarig och sköter stiftelsens alla angelägenheter. Men 
det är viktigt att poängtera att det är stiftelseurkunden (gåvobrev eller 

testamentet) som utgör stiftelsens "styrinstrument". Det är i 

stiftelseurkunden som ändamålet är fastlagt och det är också där som 
framgår hur ändamålet ska uppfyllas. 

Det andra sättet som stiftelsen kan skötas på är s.k. anknuten förvaltning, 
vilket betyder att det är förvaltaren som företräder stiftelsen och tecknar 

dess firma. Ofta är det bank, kommun eller universitet som är utsedd som 

förvaltare. Då är det förvaltaren som är totalansvarig för stiftelsens 
angelägenheter. 

Tillsynen över stiftelser sköts av sju länsstyrelser (Länsstyrelserna i 
Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland 

och Östergötlands län). 

stiftelseformen betraktas som den kanske minst flexibla och minst 

anpassningsbara juridiska formen för att bedriva verksamhet. stiftelse 

som juridisk form har över tid ofta kritiserats för att den används på ett 

felaktigt sätt när det gäller bedrivandet av operativa verksamheter utanför 
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Datum Sidan 19(31 ) 

området förmögenhetsbaserad ändamålsutdelning. Brister i 
påverkansmöjligheter och insyn är andra problem som varit förknippade 

med stiftelseformen. 

I detta sammanhang när det finns tydliga potentiella och engagerade 
ägare/medlemmar för en eventuell ny organisation för 

myggbekämpningen, och när verksamheten dessutom är beroende av 
årliga anslag från stat och kommun, är stiftelseformen mindre lämplig 

eller kanske rent av oanvändbar. 

Därför har utredningen sammanfattat dialogen och meningsutbytet i 

utredningsprocessen i nedanstående utkast till organisatoriska alternativ, 
varav två av alternativen kan ses som huvudalternativ beroende på vilka 

omständigheter och förutsättningar som råder kring detta efter fortsatta 

nödvändiga beslutsprocesser; 

A 1 En intresseförening som beställare och ett 
aktiebolag som utförare (skiss på sid 20) 

Detta är ett organisatoriskt huvudalternativ om det föreligger ägarintresse 
från fler finaniärer utöver intresserade kommuner. 

81 Ett kommunalförbund som beställare och ett aktiebolag som 
utförare (skiss på sid 21) 

Detta är ett organisatoriskt huvudalternativ om det enbart är kommuner 
(och landsting/regionkommun) bland finansiärerna som har ägarintresse. 

C 1 NedalNeda b som beställare och ett aktiebolag som utförare 
(skiss på sid 22) 

Är ett alternativ om det inte finns tillräcklig uppslutning kring bildandet 
av en helt ny beställarorganisation med ansvar för myggbekämpningen. 

01 Beställaransvarig på Regionkommunen och 
bekämpningsorganisationen i ett aktiebolag (skiss på sid 23) 

Är ett alternativ som kan aktualiseras sannolikt först efter januari 2015. 
Regionkommunen är i detta alternativ beställaransvarig utifrån 
folkhälsoansvaret samt ett nationellt/regionalt uppdrag företrädesvis 
formulerat i regeringens årliga budgetproposition. 

E1 Ett aktiebolag som beställare och utförare (skiss på sid 24) 
Är ett alternativ ombeställar-och utförar liksom forskningsanknytningen 
m m blandas i en och samma organisation. 

F1 Beställarorganisationen upphandlar utförarorganisationen/den 
operativa verksamheten (skiss på sid 25) 

Är ett alternativ om upphandling av utfårarorganisationen ska tillämpas. 
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Datum 

A1. En intresseförening för myggbekämpning och ett 
aktiebolag för de operativa insatserna 

Fördelar: 
• En beprövad och välkänd organisationsmodelL 
• Enkelt och "snabbarbetaf regelverk. 

Sidan 20(31 ) 

Medbor·gur
dialog/Med
borgar
intressen 

vin 
depm1etnent. 
Naturvårds
verket, 
l~itmyrel ser 
och 
kontmuncr 

• Baseras på stor och nationellt inriktad öppenhet med möjlighet till god delaktighet 
• Kompletterar regionala och lokala intressetöri ngar inom sakområdet. 
• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet 
• Aktiebolagsformen ar väl reglerad bland annat vad gälle r ansvar, redovisning och 

anställningar. 

Nackdelar: 
• Förutsätter högsta möjliga mandat, och därmed t id, från medlemm~:.rna och 

ledamöterna i intresseföringens styrelse. 
• Kan eventuellt upplevas som en mer ''löslig" organ isattonsform än övriga alternativ. 
• Eftersom det finns fler intresseföreningar pä motsvarande tema fims risk för viss 

"förbistring" kring det utåtriktade arbetet i sakfrågan. 

20 

... 
-~ 

.·: 



Datum Sidan 21 (31) 

81. Ett kommunalförbund som beställare och aktiebolag som 
utförare 

Med borgar
dialog/Med

' borgar
intressen 

via 
departement, 
Nalurvårds
verket, 
lärlStyre[ser 
och 
kommuner 
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Fördelar: 'i 
• En väl beprövad organisationsmodarr för exempelvis räddningstjänst m m. [l 
• Ett välkänt regelverk bl a vad gäller inflytande och demokratisk styrning samt insyn. :! 

;j 

• Upplevs som en stabil organisatorisk plattform i "kommunvärlden". i\ 
• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet ·> 

• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning och ~~ 
anställningar. ;1 

!; 

Nackdelar: 
• Är en organisationsform som begränsas till kommuner och landstin~ samt 

kommunalförbund och regionl<ommuner som medlemmar. 
• Kan upplevas som mer regional än nationell beroende på tyngdpunkten i 

medlemsstrukturen. 
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Datum Sidan 22(31) 

C1. Neda/ Nedab som beställare och bekämpnings
organisationen ; ett kommonägt aktiebolag som utförare 

NedalNeda b 

Neda/Nedab fastställer <1rliq besltWning av 
my~1gbe!<.~Hnpning till a~;liet)Oi:'lget, baserat pa gjorda 
ansöknin~w r oct1 e1hållna beslut. l bestElilningen ingar 
också atl aktiebolaget tillhandahilller underJag för 
ansökningar samt gencrnför nodvtuldl~}<i Llpptoljningar 
oc!l egen l~ontroll 

Nie d bo1·ga r
dialog/Med
borgar
inh·essen 

Forsknings· 
~utkny111iug 

och tiilsyn 
viu 
departement, 
No:~tul'vårds· 
ved; et, 
länstyrd ser 
och 
kommuner 

:.:..;:::~=~~::~.:::.-x;.:~~ .... ~b;~~~~;.S>7-:: ::-1~·-::~-=--~"-!"'::..:,..::;; :-:x;..~;): ~-:-.f{-:;..'x'c-;~::;::1~%~~-:.:~~~~ ..... ~:..: :.-,~~-:~c..· Y.~·;::.[-:-~-:·(~:: ... "'-·M·{,.;v ·;-. ......-,r:·J: ·:~;.-:·.·.;~·:::: • .c· ... ..:.~·;·.·.:."\.C.:.:~::.::~~ 

förde lar: -~ 
~ 

• Tillvaratar den organisatoriska beställarkompetens som är uppbyggd kring ~ 
myggbekämpningen sedan 2001. ~ 

~ skiljer tydligt på beställar- och utförarfunkt!onen då dessa baseras på olika juridiska :1 
:~ 

personer med skilda person- och ansvarsförbindelser. .:s 
~! o Kan underställas en relativt snabb beslutsprocess om konsensus råder kring ·:l 

modellens ändamålsenlighet. ~~ 
• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet ii 

~ • Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning och -,~ 
anställningar. : 

Nackdelar: 
• Kan upplevas som en regionalt baserad organisation även om aktiebolaget är öppet 

för delägande frän kommuner utanför Nedre Dalälven. 
• Innebär även fortsättningsvis ett administrativt betungande och omfattande uppdrag 

visavi övriga uppgifter inom Neda/Nedab. 
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01. Beställaransvarig på Regionkommunen och 
bekämpningsorganisationen i ett aktJebolag 

Datum Sidan 23(31 ) 

Ml.-dborgä~·

dialog/Med
borgar• 
intressen 

Fördelar: 
• BestäUarorganlsationen kan garantera likviditet, administrativa resurser för 

ansökningar och rekvisitioner m m. 

via 
c.lepat1ement, 
N a!u.rvå..'XIs· 
verket, 
ltinsl yrelser 
och 
kommuner 

• Bekämpningsverksamheten placeras l en organisation som har det regionala 
folkhälsoansvaret såväl som regeringsuppdrag inom detta område och andra 
samhällsområdetl. 

• Beståliarorganisationen l~an svara för samordning av uppdraget såväl vad gäller 
finansiering (lokal, regional och nationell) som för det sammanhållna 
ansökningsförfarandet 

• Bestallaruppdraget kan särskiljas från ulföraruppdraget och upphandlingar samt 
förhandlingar med andra tjänster i sj~lva bekämpningsuppdraget 

• Beställarorgan isatlanen har en mer direkt folkvald styming som plattform för en 
medborgardialog kring denna specifika folkhälsofråga. 

Nackdelar: 
• Beståliarorganisationen kan upplevas som en regional avgränsning. 
• Regionkommunen träder ikraft först 2015, och med påföljande beslutsprocesser 

ligger ett möjligt genomförande uppskattningsvis någon gång 2016-2017. 
• Aktiebolaget är öppet för delägande frän kommuner, landsting, regionförbund, 

länsstyrfflser och regionkommuner från hela Sverige. 
• Ulförarorganisationen blir en renodlad operativ bek~mpningsverksamhet 
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Datum 

E1. Ett aktiebolag för myggbekämpningsverksamheten 

Aktiebolag, nyregisterat med såväl fysiska som 
j uridiska personer som ägare 

Ett fö r myggbekämpningsverksamheten specif ikt aktiebolag bilcias. 
som är öppet v ia delägande eller associerat rnedlemskar) för säväl 
fysiska som jurtdiska personer Bolaget anstaller personalen och 
ansvarar operativa insatser enl igt av styre lsen upprättad 
u p pd ragsbesk riv n in g. 

Aktiebolaget sköter, för ägarnas rakning , såv.:ll ansökn ingar och 
planering som genomforande ocl1 uppfOIJnlllg av 
rnyg9bel<.ampningsinsatserna och dess finansiering. 

Botaget ansvar även fö r medborgard ialog utöver den egna 
bolagsstämman Hksom för forskningsanknytning ocr1 den allmänna 
kunskapsspridningen i ett helhetssammanhang. 

Organisationen t)estar av fyra anställda varav en 
bekämpningsledare som ti llika är VD. 

Sidan 24(31 ) 
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Fördelar: ~l 
• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning och ,_ 

anställningar. / 
• Syftar till att samla alla uppgifter och uppdrag inom myggbekämpningsområdet ~~~ 
• Kan "sjösättas" relativt snabbt om det råder konsensus kring organisationsmodellen. -· 

:~: 
Nackdelar: ::-

• Riskerar att blanda samman olika roller och ansvar och därmed bidra till otydlighet. if. 
• Ansvarsfrågan visavi den offentliga och demokratiskt beslutade finansieringen kan bli :~ 

svår att defin iera när ägandet blandas med både fysiska och juridiska personer. ' 
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Datum 

F1 . Beställarorganisationen upphandlar 
ulförarorganisationen/den operativa verksamheten 

Fördelar: 

• 

·upphandling 

• • 

Sidan 25(31 ) 

Med borgar· 
dialog/.Med~ 
borgar
intressen 

Forsknings
anknytning 
och tillsyn 
VIa 
deportement, 
N aturv::lrds
\'Ctket, 

lånstyrelser 
och 
kommuner 

• Skapar en stor handlingsfrihet över tid baserat på utvärdering av resultat och 
utförande. 

• Kan bidra till innovativt nytänkande vad galler uppdragets utförande, och bättre 
följsamhet till beställarens uppdragsbeskrivning. 

Nackdel'ar: 
• Osäkert om hur många aktörer som är intresserade av att lämna anbud på ett dylikt 

uppdrag. 
• Riskerar att minska verksamheten långsiktighet och kontinuitet. 
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Datum Sidan 26(31) 

9. Verksamhetens ekonomi 

Om en långsiktigt hållbar grund ska skapas för bekämpnings
verksamheten behöver delvis nya finansieringsprinciper fastställas. I detta 
ingår i så fall definitionen att en ny beställarorganisation tar ägaransvaret 
för den personal och kompetens som krävs för att långsiktigt upprätthålla 
kapacitet och kunskap för att genomföra bekämpningsinsatser. 

Vidare betyder detta att själva bekämpningsinsatserna, som ju kan variera 
kraftigt mellan år och inom en säsong, förutsätts finansieras av nationella 
och eventuella regionala medel. Detta utifrån den lagstiftning och ansvar 
som finns vad främst vad gäller folkhälsa och djurskydd. 

Det är knappast realistiskt, mot bakgrund av de uppfattningar som 
redovisats under utredningen hittills, att enbart lokai/kommunal 
finansiering ska täcka upp hela den kostnad som krävs vid en fullskalig 
bekämpning under en hel säsong. 

Däifdr redovisas i denna ekonomiska del enbart de organisatoriska 
ägarfinansierade kostnader som gäller den långsiktiga 
grundorganisationen. För de ca ytterligare l O miljonerna kronorna, som 
behövs vid fullskalig bekämpning inom den region som varit aktuell 
hittills, förutsätts som sagt statlig finansiering. 

Intäkterna från utfårarverksamhetens föreslagna informations- och 

utbildningsinsatser tillfaller helt och hållet verksamhetens 

finansiärer/beställarorganisationen. 

I detta sammanhang förutsatts även fri tillgång till resultaten av den av 
Nedab offentligt finansierade historiska egenkontrollen och 
dokumentationen inklusive alla nödvändiga data m m. Eventuellt kan 
kostnader uppkomma för ersättning till Nedab om det uppstår 
adminsitrativa kostnader i samband med tillhandahållandet av detta. 

BEST ÄLLARORGANISATIONEN 

Kostnad tkr 

Kostnader i form av ersättning för funktionen som 500 

VD- eller förbundsdirektör samt ekonom. 

Forskaranknytning (beräknas uppgå till ett belopp som 
ska upphandlas) 200 

Övrigt (sammanträden, resor m m). l 00 

Summa 800 
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Datum 

UTFÖRARORGANISATIONEN 

Kostnad t kr 

Personal 2 300 

Lokaler, utrustning, fordon, material, resor m m 400 

F ör extraordinära insatser 200 

Summa 2 900 

KOSTNADER TOTALT 3 700 

Ovanstående kostnader finansieras genom årligt anslag från 
beställarorganisationens ägare, efter fastställd fördelning med 

utgångspunkt från den modell som tillämpas idag. 
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Datum 

Bilaga: Utkast till uppdragsbeskrivning -
roller i beställar-och utfårarorganisationen 

BEST ÄLLARORGANISATIONEN 

Sidan 28(31 ) 

VD- eller förbundsdirektören hämtas i form av tid som avsätts från 
särskilt utsedd inom ägarnas egna verksamheter. Denne har främst ansvar 
får: 

- Är ansvarig inför och föredragande på myggorganisationens 

styrelse. 

-Ansvarar för upprättande av uppdragsbeskrivningar ochfeller 

anställningsavtal med personalen i utförarorganisationen. 

- Gör i samarbete med utförarmganisationen ansökningar om 

tillstånd för bekämpning och eventuella överklaganden. 

- Ansvarar för upprätthållande av kontakter med finansiärer till 

myggbekämpningen och delägare i myggbekämpnings

organisationen. 

- Att tillsammans med ekonom ansvara för finansieringsfrågor, 

ansökningar och rekvisitioner. 

- Att tillsammans med styrelsens ordförande ansvara for 

mediakontakter och medborgardialog samt löpande information 

till olika intressenter och berörda. 

- Att handha de ekonomiska och juridiska frågor som följer med 

beställaruppdraget inom myggbekämpningen. 

- Att efter behov utarbeta och följa upp delegationsordningen för 

besslut om bekämpningsinsatser och andra direktiv gällande 

utförarorganisationen. 

Ekonomen i beställarfunktionen har ansvar för: 

Att lösa frågor kring finansiering, ansökningar och rekvistioner 

tillsammans med VD- eller förbundsdirektör. 

Ansvarar för ekonomisk administration vilket bl a omfattar 

löpande resultatuppföljning, budget, bokslut och andra 

ekonomiska frågor. 

Ansvarar för den löpandee administrationen av verksamheten 

vilket bl a omfattar fakturahantering, arkivering m m. 
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Datum Sidan 29(31) 

UTFÖRARORGANISATIONEN 

Bekämpningsledare med ansvar för bekämpningsverksamheten och för 

att uppfylla beställarorganisationens uppdragsbeskrivning. 
Anställningsavtalet innehåller följande: 

Ansvarar för bekämpningsinsatser samt leder och fördelar 
arbetsuppgifter i utförarorganisationen. 

Ansvarar för att verksamheten planeras och genomförs inom 

ramen för den till bekämpningsverksamheten tilldelade 
årsbudgeten. 
Ansvarar för beslut om bekämpning enligt av 

beställarorganisationen faställd delegationsordning, och inom 
ramen för av beställarorganisationen tilldelad budget. 
Ansvarar för att bekämpningen kvalitetssäkras genom 

egenkontrolL 
Ansvarar för att utveckla, planera och genomföra informations
och utbildningsinsatser som komplement till myggbekämpnings

insatsema. 
Utför delar av GIS-arbetet i samband med bekämpning. 

Sammanställer, analyserar och presenterar resultat från alla delar 

av verksamheten. 
Gör i samarbete med beställarorganisationen ansökningar om 

tillstånd för bekämpning och eventuella överklaganden. 

Ansvar för att upprätthålla aktuellt markägarregister. 
Inhämtar markägarnas tillstånd till bekämpning och upprättar avtal 

med markägarna om detta. 

Kontaktar djurägare, polis och kommuner inför varje bekämpning. 
Upprätthåller kontakt med företaget som säljer 

bekämpningsmedel. 

Håller sig ajour med lagändringar, andra regeländringar och ny 
vetenskapliga resultat som påverkar bekämpningsverksamheten. 

Medverkar på beställarorga'1isationens begäran på möten kring 

myggbekämpningen. 

Biträdande bekämpningsledare och tillika GIS-ansvarig har följande 

uppdrag: 
Organiserar insamling, analys och lagring av geografisk 

information. 
Sammanställer kartmaterial till ansökningar m m. 

Organiserar uppdateringen av markägarförteckningen (årligen) 
samt kontrollerar att markägarbesked från alla markägare i 

potentiella bekämpningsområden har inkommit och överför 

informationen till bekämpningens kartunderlag. 
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Datum Sidan 30 (31) 

Upprätthåller kontakt med helikopterföretaget, säkerställer 
kommunikationen av bekämpningsbehov samt fungerande 

tekniska lösningar (te x kommunikationen mellan verksamhetens 
och helikopterns datorer). 

Håller sig ajour om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
inom GIS och GPS. 
Planerar och genomfor bekämpningsinsatser tillsammans med 

bekämpningsledaren. 
Organiserar logistiken under bekämpningsinsatser. 
Utvecklar metoder for fjärranalys av kortvarigt svämmade 

myggproduktionsområden. 

Deltar tillsammans med bekämpningsledaren i utvecklingen, 
planeringen och genomförandet av utfårarverksamhetens 
informations- och utbildningsverksamhet. 

strukturerar och uppdaterar utforarverksamhetens hemsida. 

Ekolog: 
Organiserar och genomfor insamling av insekter, främst 
stickmyggor och fjädermyggor och genomfor vid behov också 

andra ekologiska undersökningar. 

Sorterar insekter från kläckfållor. 
Identifierar stickmygg samt andra insekter med morfologiska 

metoder samt vid behov även med hjälp av andra molekylära 

metoder. 
Sammanställer resultat från insektsamlingama. 

Deltar i arbetet vid bekämpningsinsats genom inmätning av 

översvämmade områden och inventering av mygglarver inför 
beslut om bekämpning, samt inventering av mygglarver efter 

bekämpning. 
Säkerställer underhåll och vid behov förnyelse av utrustning for 
biologisk provtagning biologiska data och av andra data som är 

kopplade till fåltinsamlat material. 
Håller sig ajour med den vetenskapliga utvecklingen. 
Deltar i utforarorganisationens informations- och 

utbildningsverksamhet. 
Vård och underhåll av fordon. 

Ekologiassistent: 
Organiserar och genomför insamling av insekter, främst 

stickmyggor och fjädermyggor och genomfor vid behov även 

andra ekologiska undersökningar. 

Sorterar insekter från kläckfållor. 
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Datum Sidan 31 (31) 

Identifierar stickmygg samt andra insekter med morfologiska 
metoder. 

Deltar i arbetet vid bekämpningsinsats genom inmätning av 
översvämmade områden och inventering av mygglarver inför 
beslut om bekämpning, samt inventering av mygglarver efter 
bekämpning. 

Planerar och genomför säker och strukturerad lagring av 

biologiska prover, av biologiska data och andra data som är 
kopplade till fåltinsamlat material. 

Deltar i utfårarorganisationens informations- och 

utbildningsverksamhet. 
Vård och underhåll av fordon. 

Med bekämpningsinsatser menas i detta sammanhang såväl BTI som 

andra kompletterande insatser som över tid bedöms lämpliga, och erhåller 

finansiering för att förebygga och begränsa myggförekomst i 
översvämningsområden. 
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il sALA lt;i KOMMUN 

§ 16 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/125 

Förlängt avtal mellan Sala kommun och Nedre Dalälvens 
Intresseförening 

INLEDNING 
Sala kommuns avtal med Nedre Dalälvens Intresseförening har löpt ut 2013-12-31. 
Förslag på nytt avtal, att gälla perioden 2014-01-01- 2016-12-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/17/1, skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening 
Bilaga KS 2014/17/2, förslagtill avtal 
Bilaga KS 2014/17/3, missiv 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kuniriiUustyrelsell beslutat 
att godkänna och förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för 
perioden 2014-01-01-2016-12-31, samt 
att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna och förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för 
rerinden 2014-01-01-2016-12-31, samt 

illt uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

12 (19) 



~ SALA Bilaga KS 2014/17/3 
~KOMMUN 

l (l) 
2014-01-26 

JENNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 9 
Oiarienr 20 \ J..+ J j ') :_::;IAktbUaga '$:. 
Dpb: 

Förlängning av avtalet med Nedre Dalälvens intresseförening (N eDa) 

N eDa går 2014 in i sin tionde treåriga avtalsperiod för de medlemmar som 
deltagit sedan starten 1986/87. 1986 bildade offentliga och privata 
intressenter Nedre Dalälvens Intresseförening med dotterbolaget Nedre 
Dalälvens utvecklingsaktie bolag. Verksamhetsområden för N eDa är 
turism utveckling, inflyttning, arrangemangsverksamhet, nationella 
turistprojektet, biosfärområdet samt myggbekämpningen. 

Förslaget är att förlänga avtalet ytterligare tre år för perioden 2014-2016. 
Villkoren är oförändrade och Sala kommun betalar en ersättning om40 tkr 
för serviceavalet. 

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen att besluta att godkänna och förlänga 

avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för perioden 
2014-01-01-2016-12-31, samt 

Att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 



Bilaga KS 2014/17/1 

!:liosfäromrade 
~l Vlf'!NDSKI:JPET 

N eDa: s kontaktperson i 
salakommun 
Anders Johansson 

Förlängning av avtalet med N eDa och faktura för 2014 

N eDa går 2014 in i sin tionde treåriga avtalsperiod med de medlemmar som varit med sedan 
starten 1986/87. Övergången till en ny avtalsperiod reglerats normalt genom ett enkelt avtal 
om förlängning. Sådant avtal bifogas i två ex varav ett påskrivet återsänds till N eDa 

Villkoren är oförändrade sedan 1990-talet med en ersättning enligt serviceavtalet på 40 000 
kr/år. Jämfört med hur det var i NeDa:s begynnelse är ersättningen enligt avtalet en liten del 
av finansiering av verksamheten. Medlemskapen i sig är dock av avgörande betydelse för den 
omfattande finansiering som sker genom EU-stöd och nationell projektfinansiering. 

Mycket har hänt under den gågna treårsperioden 2011-2013. Det beskrivs utförligt i 
förvaltningsberättelserna för varje år som finns på N eDa: s hemsida www.nedredalalven.se 
För att komma till dem klicka i översta listen på Nedre Dalälven, därefter på Nedre 
Dalälvssamarbetet (N eDa). På samma ställe finns den av styrelsen den 5 dec behandlade 
affårsplanen där inriktningen de kommande tre åren framgår. 

Om man ska välja ut några enskilda händelser under de tre senaste åren är det först och främst 
att UNESCO efter ansökan undertecknad av bl.a. ordförande i KS i de nio NeDa-kommunerna 
och regeringens beslut år 2011 utsåg Biosfårområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 
Huvudman för Biosfårområdet är Nedre Dalälvens Intresseförening. Ärligen har N eDa 
anordnat välbesökta framtidsseminarier, bl.a. om Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) för att påskynda möjligheterna till byggnation i attraktiva lägen. Ett annat välbesökt och 
uppskattat seminarium i år handlade om den okontrollerade utländska bärplockningen. Det 
största projektet vid sidan av myggbekämpningen har varit att samordna det nationella 
turistfiskeprojektet, www.swedentishing.com med en totalbudget på ca 10 milj. kr. Ett kvitto 
på våra ansträngningar var också att vi i år fick det prestigefyllda priset som bästa monter 
bland 170 utställare på Vildmarksmässan. Under perioden har genomförts två separata 
varumärkesmätningar som visar att Nedre Dalälven helt dominerande förknippas med just det 
N eDa arbetar med och de buskap N eDa vill nå ut med, d.v .s. Turism/turistområde, 
Natur/naturområde/naturupplevelser och Fiske/fiskeområde. Just nu pågår arbete med att 
skapa en ny hemsidatorN eDa, då den nuvarande är föråldrad i den snabba utveckling som 
råder på området. 

Verksamheten inom Leader Nedre Dalälven är nära sammanlänkat med NeDa genom bl.a. gemensam 
personal. Verksamhet pågår fullt ut 2014. Vi har nu börjat arbeta fdr en ny period 2015-2021. 

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor. 

Kalle Hedin, VD i N eDa 

Nedre Dalälvens Intresseförening 
81021 Gysinge 

VD Kalle Hedin 
Tel 0291-211 80, Mobil 070-652 18 O! 
E~mail Kalle@nedredalalven.se 



Bilaga KS 2014/17/2 

SERVICEAVTAL 

Avtalet för perioden 2011-01-01 - 2013-12-31 mellan Nedre Dalälvens Intresseförening och Sala 
kommun förlängs att gälla perioden 2014-01-01 - 2016-12-31. 

Under 2016 trälfar partema överenskommelse om eventuell förlängning av avtalet. 

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

Nedre Dalälven den l O december 2013 

Nedre Dalälvens Intresseförening salakommun 

Kalle Hedin 
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Budgetprocessen 

Budgetprocessen i ett tids- och beslutsperspektiv 

w 
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Gemensamma planeringsförutsättningar (GP.F) 
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Inför arbetet med de strategiska planerna beslutar kommunstyrelsen om gemen
samma planeringsförutsättningar och ger direktiv inför nämndsarbetet med de stra
tegiska planerna. I GPF kan ingå exempelvis demografiska förutsättningar, bedöm
ningar av den allmänna kostnadsökningsnivån, lönekostnadsutveckling, exploate
ringsverksamhet, lokalbehov. 

strategiska planer (nämnderna) 
De strategiska planera syftar till att ra in underlag som föregår beslut om budgeten 
for att kunna anpassa verksamheten tiil förändrade förutsättningar. Nämndemas 
arbete med planerna pågår fram till mars. Planerna hanteras politiskt på budgetbe
redningens planeringsdagar och bokslutsberedningsdagar under mars, april. 

strategisk plan för Sala kommun 
Den strategiska planen är kornmunfullmäktiges styrdokument där bia anges mål 
och resurser för nämndernas arbete. Den strategiska planen beslutas av kommun
fullmäktige i juni. Den strategiska planen kan kornrna att revideras utifrån föränd
rade förutsättningar. 

Nämndernas verksamhetsplaner 
Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna fram förslag till 
verksamhetsplaner, där nämnderna konkretiserar de kommunövergripande strategi
erna och målen i mål för verksamheten. Verksamhetsplanerna är tillika en återrap
portering till kommunfullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. 
Fullmäktige delges planerna i november. 

Budgetprocessen inleds med att kommunstyrelsen beslutar om gemensamma plane
ringsforutsättningar och direktiv inf0r nämndemas arbete med sina strategiska pla
ner. 
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Grundläggande allmänna forutsättningar 

Omvärldsanalys ekonomi 
Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Bäddat för tillväxt 

Den svenska ekonomin har utvecklats fortsatt svagt under hösten. Positiva signaler 
från omvärlden och från inhemska indikatorer tyder dock på att tillväxten tar bättre 
fart nästa år. Vi bedömer att Sveriges BNP i år växer med 0,9 procent och nästa år 
med 2, 7 procent. 

I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar nästa 
år - såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter växer i relativt 
snabb takt. Ä ven exporten ökar, men här väntas tillväxten bli mer begränsad. Ut
vecklingen i omvärlden har gradvis stärkts under 2013. På de flesta håll ser förut
sättningarna ännu bättre ut inför nästa år, men tillväxten internationellt kommer 
trots det inte att nå upp i några högra tal och det f'ar till följd att också den svenska 
exportens t!tvec.kling blir relativt ditmp<!d 

Läget på d~n svenska arb~tsmarknaden förbättras gradYis ur,der 2014. Nedgången i 
arbetslösheten beräknas dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget hål
ler tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 
procent och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exkiusive hushåiiens räntekost
nader) håller sig runt l procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. 1 reala termer, dvs. efter 
avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 
stark i år. Nästa år begränsas t illväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den 
s.k. bwrHsen aktiverus. 

Tabell l. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell forändring om inte annat anges 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 
Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4 1,7 

Öppen arbetsiöshet, nivå 7,& 8,0 &,0 7,8 7,4 6,& 
Timlön, nationalräkenskaper- 3,6 
n a 3,2 2,8 2,3 2,8 3,2 

Timlön, konjunkturlönesta- 3,6 
tistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,2 

Konsumentpris, KPIX 1,1 l, l 0,5 1,1 1,5 l ,8 
Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 1,3 2,4 2,9 
Realt skatteunderlag:!<* 2,4 1,9 1 " l ,:t 1,1 

,.., 1 

.t., L 2,4 

* Kalenderkorrigerad utveckling. 
* • Korrigerat för regeländringar 

Aren 20 15- 20 l 7 växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala ter-
mer. Den starka tillväxten är ett resultat framförallt av den återhämtning som be-
räknas ske på arbetsmarknaden. Sammantaget växer antalet arbetade timmar i den 
svenska ekonomin med 4 procent mellan 2014 och 20 17. Tillväxten i svensk eko-
nomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan - såväl konsumtionen som 

4 

2017 

2,9 
0,8 

6,6 

4,0 

4,0 

1,9 
3,2 

1,7 



investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men 
tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även 
fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare 
än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och lö
neökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med 2,5 respektive knappt 3 
procent får att sedan öka med 4,0 procent år 2017 - ett år då den svenska ekonomin 
återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samti
digt från 0,5 till l ,9 procent. 

Skatteunderlagstillväxten blir bättre om ett par år 

Prognosen får år 2013- 2017 baseras på den samhällsekonomiska bild som present
eras kortfattat här ovan. 

Det slutliga taxeringsutfall får år 2012 som skatteverket redovisade den 19 no
vember visar en ökning av skatteunderlaget med 4,0 procent jämfört med 2011. 
Ä ven får 2013 beräknas skatteunderlagstillväxten vara dämpad. Det beror främst 
på att arhetsmarknaden karaktäriserats av en matt konjunkturåterhämtning med 
måttlig ökning av arbetade timmar och avtagande löneökningstakt Nästa år väntas 
en fortsatt forsiktig sysscl:;ättningsöknir..g. Men samtidigt börjar arbetslösheten 
minska och löneökningstakten tilltar, vilket innebär att löneinkomster bidrar mer 
till skatteunderlaget än året innan. Detta motverkas dock av en skral ökning av 
pensiunsinkumsierna lill !Oljd av svag ökning av inkumsiind~x i kombination m~d 
att den så kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet aktiveras . Nettoeffek
ten blir att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare. 

Därefter förutser vi ett par år med stark konjunkturåterhämtning då arbetade tim
mar ökar rejält och även löneökningstakten tilltar samt pensionema höjs i snabbare 
takt. Resultatet blir att skatteundetlagct ;.·äxer i paritet med vad den gjorde under de 
sista åren fåre finanskrisen. 

Omväriåsanalys personai 
För att bidra till Sala kommuns tillväxt fordras kompetens, engagemang och ut
veckiingsinriktaåe furhåiiningssätt. Deiaktighet skapas och vidmakthåils genom 
medborgar-/medarbetardialog, ett hälsofrämjande ledarskap och samverkan. Sala 
kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl befintliga som fram
tida medarbetare. Kommunens medarbetare och iedare ska trivas på sin arbetspiats 
och känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i Sala kommun. De är på så sätt 
våra bästa marknadsförare. 

I arbetet med jämställdhet, mångfald och integration (studiebesök, praktik och ar
betstillfållen) har Sala kommun, som kommunens största arbetsgivare, stor påver
kansmöjlighet 

Arbetet får säkerhet samt fysisk och psykisk hälsa fortsätter får att skapa fårutsätt
ningar for ett hållbai1 a1betsliv. 

Omvärldsanalys EU 2020 perspektiv 
EU 2020-Europas strategi för tillväxt ska beaktas och hanteras under arbetet 
med och framtagande av strategisk plan. Se bilaga EU2020. 
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Befolkning, demografi 
Aktuell befolkningsprognos har utarbetats av statistiska centralbyrån (SCB) och 
gäller för perioden 20 l 0-2016. 

Prognosen framgår av bilaga "befolkning, demografi". En mer detaljerad prognos 
finns tillgänglig på kommunstyrelsens förvaltning. 

strategiska planer 

De strategiska planera syftar till att få in underlag för att kunna anpassa verksam
heten till förändrade förutsättningar inför kommunfullmäktiges beslut i juni om 
strategisk plan för 2015-2017. Förändringar ska beskrivas i förhållande till av 
kommunfullmäktige beslutad strategisk plan 2014-2016. Planerna hanteras politiskt 
på ledningsutskottets beredningsdagar 7-8 april. 

Den strategiska planen har ett antal fasta rubriker som skall användas i tillämpliga 
delar. Förutom en beskrivning i text skall även en kalkyl göras för driftkostnader 
och investeringar under förutsättning av att nämnden gör bedömningen att skäl 
finns till en justering av kommunfullmäktige beslutad strategisk plan 2014-20 I 6. 
Kalkylen ska lämnas i bifogad kalkylmodell. Beräkningarna ska göras i 2014 års 
prisnivå. 

K0mmunful!mäktige fastställer de ekon0miska ramarna i den strategiska planen 
utifrån en bedömning av förväntad kostnads- och intäktsutveckling och möjligt 
resursutrymme. 

Omvärldsanalys 
Syftet med denna analys är att fånga upp utvecklingstendenser, torändring av efter
frågan, förändrad lagstiftning, rättspraxis etc. Innebär exempelvis fårändring av 
lagstiftningen att ytterligare tjänster måste inrättas och dessa inte ryms inom befint
lig budget skall dessa alltså beskrivas och kalkyleras. 

Demografi 
Nämnderna ska göra en analys oc.h ekonomisk bedömning av hur den demo
grafiska utvecklingen påverkar verksamhetsområdena. Analysen ska belysa ut
vecklingen både på kort sikt och betydande förändringar på lång sikt. Utgångs
p!.mkten fOr bedömningarna är 2v kommunstyrelsen fastställd befolkningsprognos. 

Nämnderna ska redovisa demografins påverkan på driftskostnaderna och förändrat 
lokalbehov. Lokalbehovet ska beskrivas i lokalbehovsprogrammet 

Resultatanalys 
Under denna rubrik skall en analys göras av resultatet från senaste bokslut kopplat 
till innevarande års budget. Här skall beskrivas större resultatpåverkande poster 
(både under- och överskott) som nämnderna tar med sig in i kommande års plane
ring och viika konsekvenser åe får kvaiitetsmässigt och resultatmässigt om ingen 
ramjustering görs. 

Effekter på kommunfullmäktiges mål 
Den måltext och de indikatorer som angetts i verksamhetsplanerna skall värderas 
utifrån slutsatser som dras beträffande omvärldsanalys, demografi och resultatana
lys. Finns anledning till att omvärdera målsättningarna? 
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Effekter av exploateringsverksamhet 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder for att anskaffa, bearbeta och iord
ningställa råmark for bostads- och industriändamåL Exploateringsprocessen kan 
indelas i f6ljande faser: markanskaffning, fysisk planering/forkalkyl, byggskede, 
uppfoljning, forsäljning/avyttring och efterkalkyl/slutredovisning. Område som ska 
exploateras bör avgränsas på ett tydligt sätt, ofta utgör en detaljplanekarta un
derlag. 

Större planerade exploateringsprojekt ska redovisas inklusive utgifts- och inkomst
flödena under projekttiden. 

Investeringsplan, lokalbehovsprogram 
En investeringsplan ska redovisas for perioden 2015-2022. Utgångspunkt är av 
kommunfullmäktige beslutad strategisk plan 2014-2016. Vid forändring av den 
beslutade investeringsplanen ska även driftkostnadskonsekvenserna beskrivas. 

Kommunens behov av lokaler har en stark påverkan både på investeringsbudgeten 
och driftbudgeten i form av forändrade driftkostnader och hyror. Det är därfor vik
tigt att ett noga genomarbetat lokalbehovsprogram upprättas. 

Lokalbehovsprogrammen ska behandlas enligt bilaga "flödesschema Jokalbehovs
program". I flödesschemat finns beskrivet arbetsgång och samspel mellan verk
samhetsnämnd, tekniska kontoret och kommunledni1igsgmppen. Deima är inriktad 
på att tek'1iska kontoret ska!! pröva forva!tningarnas lokalbehovsprogram samt 
kalkylera investeringsutgift och driftkostnadskonsekvenser. Verksamhetsnämnden 
skall redovisa hyresforändring pga investering och övriga driftkostnadskonsekven
ser. 

Sala kommuns styrsystem - ekonomi och verksamhetsstyr
nmg 
Ekonomi- och verksamhetsstyrningen är en övergripande styrprocess som gäller 
alla nämnder. Styrningen anger den yttre ramen for ansvars- och frihetsgrader vilka 
måste kompletteras med ett innehåll i form av spelregler for det nämndspecifika 
arbetet. Nämnderna ansvarar for att tydliga spelregler finns ror det nämndspecifika 
arbetet. 

Styrprinciperna ska beaktas i ekonomicykelns alla skeenden. För att aktualisera 
forändringar i styrprinciperna kommer styrprinciperna fortsättningsvis att finnas 
som bilaga till de gemensamma planeringsforutsättningarna. 

Inlämningstidpunkt 
De strategiska planerna ska lämnas till ekonomikontoret senast 17/3. 

Bilagor 
Flödesschema lokalbehovsprogram 
Befolkningsprognos 
Sala kommuns styrsystem ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ElJ 2020 
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bilaga 

Befolkning, demografi 

Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån)tagit fram denna befolkningspro
gnos får Sala kommun. Prognosen är den samma som föregående år. Befolkningsprognosen kommer 
att uppdateras under våren 2014, utifrån den faktiska befolkningsutvecklingen under 2013. 

Befolkningsprognosen bygger på kända fårändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande 
utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden 
2013 -2016. Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt men nettoinflyttning till 
kommunen bedöms ske varje år. 

I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser. 

Tabell1 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren 2013- 2016 i åldersklasser 

Prognosår./ Ålder 2013 2014 2015 2016 Tendens 

Totalt Sala kommun 21634 21661 21699 21743 Ökad total folkmängd 

Förskolebarn, 0-5 år 1395 1411 1414 1392 Oförändrat 

Yngre skoibarn, 6-12 år 1585 1630 1664 1696 Ökar 
Högstadleelever, 13-15 år 688 654 647 678 Varierar 
Gymnasieelever, 16-19 år 1026 976 937 932 Minskar 
Befolkning i ålder, 20-64 år 11904 11832 11759 11661 Minskar 

Pensionärer, Ålder 65-79 år 3 652 3 777 3 898 4 001 Ökar mycket 

Äidre pers_oner, 80+ år l 1385 l 1381 1380 1383 Oförändrat l 
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kan vid större oförutsedda händelser revideras i november men målsättningen är att 
en revidering ska undvikas. 

Nämndemas verksamhetsplaner 

Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna fram förslag till 
verksamhetsplaner, där nämnderna konkretiserar de kommunövergripande strategi
erna och målen i verksamhetsmåL Verksamhetsplanerna fastställ av respektive 
nämnd. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till kommunfullmäktige 
hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Fullmäktige delges planerna i no
vember. 

Ram- mål- och resultatstyrning 

Sala kommun tillämpar ram- och målstyrning. Ramstyrningen är en resursorienterad 
styrning mot det ekonomiska resultatet. Målstyrningen styr mot önskvärd verksam
het. 

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma visioner och mål i 
fyra perspektiv: Medborgare, Medarbetare, Verksamhet och Ekonomi. Den politiska 
viljeinriktningen som vision och mål vilar på, skall utryckas antingen som 
kommungemensamma mätbara mål, eller som inriktningar och uppdrag till nämn
derna. För varje mätbart mål fastställs målindikatorer (nyckeltal) som används för 
att mäta måluppfyllelsen. Målstyrningsprocessen beskrivs schematiskt i bilaga 
"Målstyrningsprocessen". 

Nämnderna anger i sina verksamhetsplaner hur de kan bidra till att uppnå de kom
munövergripande strategierna och målen. 

Sala kommun arbetar med att utveckia ram- och målstyrningen till resuitatstyrning 
vilket innebär att mäta i vilken utsträckning vi lyckas leverera den service till med
borgarna som möter medborgarnas behov och tilllägsta möjliga kostnad. För att 
göra det krävs väl formulerade resultatindikatorer som följs upp och analyseras 
löpande samt återkopplar till verksamheterna så att förbättringsåtgärder kan genom
föras. 

Fokus ska läggas på att konkret kunna mäta målsättningar med lämpliga indikatorer. 
Här ska kommunens medv~rkan i Kommunens kvalitet i korthet(KKIK) och Euro
pas strategi för tillväxt, EU2020 beaktas. 

Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska ramarna i den strategiska planen 
utifrån en bedömning av förväntad kostnads- och intäktsutveckling och möjligt re
sursutrymme. 

De ekonomiska ramarna är överordnade målen vilket innebär att nämnderna ska 
upprätta realistiska budgetar inom givna ramar. Fasta ramar tillämpas vilket innebär 
att tilläggsanslag beviljas endast i undantagsfall. 

Driftbudget 

Nämnd har fullt ansvar för sin verksamhet utifrån givna resurser. Anslagsbindning
en kopplas till nettoanslag. Den affärsdrivande verksamheten redovisas som resulta
tenheter. Nämnd ska fastställa budgeten på verksamhetsområde. Nämnd äger rätt att 
under budgetåret omfördela budgetbeloppen inom sitt anslag. Resurserna ska an
vändas där de bäst behövs för att nå måluppfyllelse. 
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Verksamheterna ska styras utifrån en helhetssyn på ekonomi, prestationer och kvali
tet. 

Decentralisering av ekonomiskt ansvar ska åtföljas av decentralisering av befogen
heter för effektiv resultatuppföUning och utkrävande av ansvar för verksamhet och 
ekonomi. 

Investeringar 

Investeringsbehov ska fastställas av verksamhetsansvarig nämnd utifrån ett verk
samhetsperspektiv avseende såväl fastigheter som inventarier. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende verksamhetsfastigheter ska grunda sig 
på av verksamhetsnämnderna framtagna lokalbehovsprogram och på ett av tekniska 
kontoret prioriterat sammanställt lokalbehovsprogram. Lokalbehovsprogrammen 
ska omfatta den treåriga strategiska planen och ytterligare fem år. Kommunfullmäk
tige beslutar om den totala investeringen (inkl. eventuell projektering). Kommun
fullmäktiges beslut innebär dels ett anvisningsbeslut om medel till en investering för 
budgetåret dels ett beslut om investeringsramar för planperioden (två år) och dels ett 
inriktningsbeslut för de därpå följande fem åren. 

Anslagen binds till nämnd, förvaltning, verksamhetsområde eller objekt beroende 
på art av investering. Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå. Nämnd har 
rätt att omdisponera investeringar inom av kommunfullmäktige beslutade anslag. 
Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera mellan investeringsanslag. Omdispone
ringar av principiell betydelse inom och mellan anslag ska anmälas till kommun
fullmäktige. 

Processen för hantering av lokalbehovsprogrammen beskrivs i bilaga "Flödes
schema lokalbehovsprogram". 

Uppföljning och utvärdering 

Kommunens uppföljning sker genom löpande uppföljning, delårsrapport, årsredo
visning och intern kontroll (se bilaga "uppföljningsprocessen"). 

Löpande uppföljning 

Nämnderna ansvarar för sin uppföljning av ekonomi och verksamhet under året. 

Kommunen har åtta månadsuppföljningar. Månadsuppföljningarna behandlas av 
kommunstyrelsens ledningsutskott. Nämnderna följer upp sina verksamheter månat
ligen. 

Uppföljningsrapporterna ska innehålla ekonomiska kommentarer avseende avvi
kelse, orsak till avvikelse, förslag på åtgärder inklusive tidplan och verksamhets
kommentarer. 

Förutom att vara ett instrument för uppföljningen i sig ska uppföljningen verka för 
att 

• tydliggöra kommunstyrelsens roll som övergripande ansvarig för den kom
munala verksamheten genom sin uppsiktsplikt 

• tydliggöra nämndemas ansvar för den egna verksamheten 
• stödja dialogen mellan nämnderna och kommunstyrelsen 
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Delårsrapport 

Delårsrapportens hantering regleras i lagen om kommunal redovisning. 

Delårsrapport är en enklare variant av årsbokslutet och en prognos för verksamhet
ens utfall för hela året och ska i princip ha samma utformning som årsredovisning
en. Enligt lagen ska minst en delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige. Delårs
rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken
skapsåret. Kommunen tar fram en delårsrapport med helårsprognos per den sista 
augusti. 

Nämnderna lämnar underlag till delårsrapporten i september. Kommunstyrelsen 
fattar beslut om delårsrapporten i september, oktober och kommunfullmäktige sen
ast i oktober. 

Arsredovisning 

Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning. 

Arsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. För att uppfylla 
detta ska i årsredovisningen ingå 

• förvaltningsberätte lse 
• resultaträkning 
• balansräkning 
• finansieringsanalys 
• sammanställd redovisning, som omfattar kommunal verksamhet som bed

rivs genom annan juridisk person. 

Nämnderna lämnar sina bokslut i mitten av februari. Därefter vidtar ett politiskt 
arbete som resulterar i ett förslag till årsredovisning av kommunstyrelsen i mars, 
april. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april. 

l samband med bokslutet regleras över- och underskott i särskilt tilläggsbudgetbe
slut för kommande år. 

Intern kontroll 

Den interna kontrollen utgör en del av nämndernas kontroll över sin verksamhet. 
Kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk
samhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 
efterlevnad av tillämpliga Jagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan och senast i samband med årsre
dovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Finansiell styrning 

Grundläggande för den finansiella styrningen är att kommunen ska ha en god eko
nomisk hushållning. Begreppet "god ekonomisk hushållning" regleras i kommunal
Jagen och lagen om kommunal redovisning. 

Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett 
finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 
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För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksam
hetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushåll
ning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och 
årsbokslutet. 

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma visioner och mål i 
fyra perspektiv: Medborgare, Medarbetare, Verksamhet och Ekonomi. 

För att ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling bör resultat i relation till skat
teintäkter, statsbidrag och utjämning uttryckas som ett procentuellt överskott (resul
tatmål). Resultatmålet kan tillfälligt variera pga av kommunen ej påverkbara om
världsfaktorer. 
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Förenklat flödesschema Lokalbehovsprogram 

Tekniska kontoret prioriterar mellan nämndernas, 
kommunstyrelsens lokalbehovsprogram och samman
ställer ett för kommunen samlat lokalbehovsprogram 
för politisk beredning av ledningsutskottet och kom
munstyrelsen inför kommunstyrelsens förslag till stra
tegisk plan. 

Förkortningar: 
LBP- lokalbehovsprogram 
TK-tekniskt kontor 
KLG- Kommunledningsgruppen 

Nämnderna, kornmunstyrelsen beslutar om verksamhet
ens behov av investeringar i lokaler i ett lokalbehovs
program (tre + fem år) som överlämnas till tekniska 
kontoret. Lokalbehovsprogrammen tas fram i nämnder
nas, kommunstyrelsens arbete med de strategiska pla
nerna. 

Kornmunfullmäktige beslutar på förslag av 
kommunstyrelsen i den strategiska planen om 
kommunens lokalbehovsprogram för de 
kommande åren (tre+fem år). 



KOMMVNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Inledning 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016 
och EU 2020-strategin 

Det har under senare är blivit alltmer uppenbart att EV står inför allvarliga globala 
och strukturella utmaningar som förstärkts till följd av den finansiella och 
ekonomiska krisen. Betyåande strukturelia problem har tagits sig uttryck i bi.a. en 
låg tillväxtpotential, hög och ökandE> arbetslöshet, en åldrande befolkning och i 
flertalet länder underskott i de offentliga finanserna och därmed ökade svårigheter 
iösa välfärdens finansier ing. De giobala utmaningarna ökar i samband n1ed båt dare 
konkurrens från utvecklingsländerna och snabbt växande ekonomier, 
klimatföränåringar och press på ändliga råvaruresurser. 

Eftersom EV-länderna i ökad utsträckning påverkas av varandra och utmaningarna 
är gemensamma enades EV:s stats- och regeringschefer i juni 2010 om 
utformningen av Europa 2020-strategin. Syftet är att fä fart på medlemsstaternas 
ekonomier för att skapa ökad tillväxt och fler jobb. I april varje år ska 
medlemsstaterna skicka in nationella reformprogram till kommissionen som 
redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken. 
Förrnägan att kunna knyta an till strategin regionalt och lokalt kommer att bli 
avgörande för en stark sammanhållningspolitik och för att kunna ta del av framtida 
EV-finansierade program till stöd för strukturreformer. Det behövs såväl en regional 
som lokal agenda om Europa 2020-strategin skalllyckas få genomslag i 
medlemsländerna. 

Sala kommun och fem övergripande EU-mål 

EV:s medlemsstater har enats om övergripande riktlinjer och målsättningar som 
ligger till grund för genomförandet av Europa 2020-strategin i såväl 
medlemsstaterna som på EV-nivå. En viktig del av strategin är de fem övergripande 
må! som slagits fast på EU-nivå. Målen ger en allmän bild av var EU bör befinna sig 
vid 2020. Svenska nationella mål anges inom parentes i sammanställning nedan. För 

Bilaga 
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Kommunstyrelsen 

att startegin och målen skall få genomslag i alla led behöver Sala kommun formulera 
motsvarande lokala övergripande mål. 

De fem övergripande huvudmålen på EU-nivå är: (svenska mål inom parentes) 

1_ Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent för kvinnor och 
män i åldrarna 20-64 år, bl.a. genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre 
arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga 
migranter. (Sv.> BO o/o) 

Förslag Sala: Sysselsättningsgraden skall vara minst BO % för män och kvinnor i 
åldrarna 20-64 år. Den öppna arbetslösheten skall ej överstiga 6 %för åldergruppen 
16-64 år och understiga 10% för unga 18-24 år. 

2. Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de 
kombinerade offe1.tliga och privata investeringama inom denna sektor tiil3 procent 
av BNP. (Sv. 4 %) 

Förslag Sala: Ökad samverkan mellan Mälardaiens Högskola och 
kommunalt/regianalt utYeckli!!g~arbete fcr att initiera verksamhetsutveck!i!!g 
baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet Förbättrat företagasklimat och ökat 
nyföretagande. i företagsrankning tillhör Saia den övre halvan. 

3. Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i förhållande till1990 års 
nivåer. Att öka de förnybara energikällornas andel av den slutliga 
energikonsumtionen till 20 procent och eftersträva en ökning av 
energieffektiviteten med 20 procent Uppnå energi- och klimatmålen 20% 
minskning av koldioxidutsläpp, 20 o/o förnybar energi och 20 o/o förbättrad 
energieffektivitet/minskning av energiförbrukningen i milj. ton (Sv. 40/49/20) 

Förslag Sala: Sala kommun ska på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Den lokala 
energiproduktionen ska stimuleras för att vi ska kunna medverka till ett hållbart 
samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. Uppnå energi- och 
klimatmålen 60/60/30. 

4. Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att minska antalet elever som i 
förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent och genom att öka den andel 
30-34 åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande 
utbildning till minst 40 procent (Sv_< 10% resp.> 40 o/o) 

Föcsldg Sala: 100% av alla grundskoleeleverskali ha gymnasiebehörighet. 90% av 
alla elever som går ut högskoleförberedande program skall ha grundläggande 
behörighet att bli antagen till en högskoleutbildning i Sverige. Alla elever på 
yrkesprogram skall ha möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet 

5. Att främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att 
sträva efter att åtminstone 20 miljoner människor ska komma ur en situation där de 
riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning. (Sv. <14%) 
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l SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Sala: Ökat samråd och samverkan med det civila samhället för att öka delaktigheten 
i samhället och minska långvarigt utanförskap. Minskat behov av försörjningsstöd 
genom framtagande av strategier för aktiv inkJudering som stöd för 
sysselsättningsåtgärder. 

Smart och hållbar tillväxt för alla 

Europa 2020-strategin bygger på tre övergripande prioriteringar som ska förstärka 
varandra: 

• Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap, innovation och det 
digitala samhället 

• Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och 
konkwrenskraftigar8 ekonomi 

• Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning, 
kompetensutveckiing och sociai och territorieli sammanhållning. 

strategisk plan 2014-2016 

Sala kommun tillämpar sedan ett antal år ram- och målstyrning. Ramstyrningen är 
en resursorienterad styrning mot det ekonomiska resultatet. 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om Strategisk Plan i ett treårsperspektiv. I den 
ingår en vision som är utgångspunkt för målstyrningsprocessen: "År 2024 har Sala 
kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med 
livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." 

De politiska målen i den startegiska planen är formulerade och grupperade utifrån 
fyra perspektiv: Medborgare, Medarbetare, Hållbar samhälle och Ekonomi. Den 
politiska viljeinriktniP.gen som vision och m3! vi!ar på, ska!! !.!tryckas antingen som 
kommungemensamma mätbara mål, eller som inriktningar och uppdrag till 
nämnderna. För varje mätbart mål fastställs målindikatorer (nyckeltal) som används 
för att mäta mål uppfyllelsen. 

Europa 2020-strategins tre tematiska prioriteringar, som beskrivits ovan, kan 
mycket väl infogas i Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning, se bifogad 
skiss nedan. Det sker lämpligen på så sätt att för varje perspektiv prövas och 
formuleras i tillämpliga delar mål och åtgärder utifrån de tre övergripande 
prioriteringarna och tillhörande fokusområden. 

Sa!a kommuns fokuseringsområden är: 
Höja kompetensen och satsa på livslångt lärande 
Stärka företagsklimat och verka för nyföretagande, fler etableringar och 
entreprenöriellt tänkande 
Ökad bredbandstillgänglighet-en digital agenda för Sala 
Ett energi- och resurseffF~kti.vt Sala 
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Kommunstyrelsen 

Samverkan på alla plan med det civila samhället för aktiv inkludering, ökad 
delaktigheten och minskat längvarigt utanförskap. 

l arbetet med framtagande av strategisk plan 2014-2016 beskiver inledningsvis 
kommunstyrelsen Europa 2020-strategin på en gemensam och 
kommunövergripande nivå. Nämnderna och styrelse kompletterar ochfeller 
omgestaltar sina nuvarande mål och inriktningar eller uppdrag i lämpliga delar och i 
överensstämmelse med strategierna och föreslagna fokuseringsområden. Detta 
arbete sker inom ramen för fastställda perspektiv i fullmäktiges antagna strategiska 
Plan 2013-2015. 

Fokusområdena är avsedda att förstärka effekten av varandra och kan därmed i viss 
mån överlappa varandra. Det behöver inte innebära fokusering på färre områden 
utan skall snarare ses som en möjlighet till en bredare ingång och öppning och att 

strategiskplan och Europa 2020 

EUROPA 2020 

NATIONELLA MÅL 

VISION • Sala kommun 

ICOMMUNOvttiGRIPANOE MAL --, 

*Mil§!&§+ +§!!!.511§01 M§l§tiit.fiM -- -- ------------ - -

aktiviteterna 
hänger ihop. 

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social 
sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland 
har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns 
styrmodell samt konkreta åtgärder på regional och lokal nivå krävs nu för att de 
gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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~SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/178 

§ 17 Bokslut 2013 för kommunstyrelsenjkommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 
2014 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investering
ar från verksamhetsåret 2013 

Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga KS 2014/21/1, bokslut 2014 kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/21/2, bokslut 2014 för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/21/3, begäran tilläggsbudget 2014 års driftanslag 
Bilaga KS 2014/21/4, begäran tilläggsanslag investeringar verksamhetsåret 2013 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärenået tili kommunstyreisen för beslut. 

BESLUT 
Lednmgsutskottet beslutar 

S!tt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

VERKSAMHETSANSVAR 

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges 
beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och 
omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning 
som hör till jävsnämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för 
att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett 
ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, 
krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan 
relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av 
kommunfullmäktige antagna policydokument 

Kommunsryrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar 
för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har 
ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala 
ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
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MÅLAVST ÅMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

o 
t 

• 
® 

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

Medborgarkontor 
• Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informations

aktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomateriaL 

• Exponering av tomtutbud, byggande och boende i Sala vid regional ByggaBo
mässa i Västerås. 

• Service och information om Sala via hemsidan, mej!, telefon och besöks
mottagning till personer som söker allmän information, boende, tomter eller 
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besöker Sala. 

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

• Erbjudit hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tidsbokning, på 
fasta tider och genom uppsökande aktiviteter. 

• Uppstart av nya områden för Grannsamverkan: Hagaberg, Norr o Sör Kärrbäck, 
Häggebäcken, Hedåker. 

• Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stamnät för bredband pågår. Arbetet 
sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen. 

Kultur- och fritidskontor 

• Framtagande av en lokal kulturplan för 2014-2016, i dialog med kulturutövare, 
civilsamhället och kommuninvånare. 

• Ungdomslokalen har utökat möjligheten för äldre ungdomar att få träffas och 
umgås genom att utöka öppethållande av lokal17 under sommarperioden. 

• Beslut har tagits under 2013 att fortsätta utbyggnaden av Vision Lärka genom 
att budgetera medel för byggande av omklädningsrum och två läktare under 
2014. 

Samhällsbyggnadskontor 

• Slutfört Mer Koll-projektet för ökat trafikutbud som ger möjlighet till ökat 
kollektivt resande. Samplanerat linjetrafik och skolskjuts, skapat nya linjer och 
fler avgångar inom kollektivtrafiken. Anpassat linjetrafikens tidtabell tiil 
tåganslutningar vid Sala station. 

• Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i länsplanarbetet En workshop 
anordnades före sommaren av VKL för politiker och tjänstemän. 
Aktiviteten att utveckla iandsbygden i strandnära lägen (LIS) är tänkt att 
samordnas med arbetet med kommuntäckande översiktsplan. En 
genomförandebeskrivning för översiktsplanarbetet inklusive LIS håller på att tas 
fram. Kartor från ortsanalyserna har sammanställts och kommer också att 
användas som underlag till arbetet. 

• I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024, 
utreds behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform. lokalisering och 
utformning. Arbetet leds av medborgarkontoret 

• I bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad (PFSS) ska också 
frågan hanteras om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa 
förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och 
människor med olika bakgrund. I PFSS finns ett avsnitt om god planering för 
alla. Antagandet av PFSS ska följas av ett arbete med en handlingsplan. I planen 
talas också om att till exempel göra en lucktomtsinventering för att möjliggöra 
mindre nybyggnadsprojekt i redan befintliga bostadsområden. 

• Arbetet med kommuntäckande översiktsplan har inletts med en 
aktualitetsprövning. Beslutade planuppdrag har politiskt prioriterats utifrån 
angelägenhet och resurser. 

• Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka 
samt utveckla stationsområdet fick en nystart under första halvåret. Enligt 
Trafikverkets nya planeringssystem som infördes i januari 2013 ska ett behov av 
infrastrukturåtgärder föregås av en förberedande studie enligt 
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fyrstegsprincipen, en så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas i 
början av 2014 i samarbete mellan Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och Sala kommun. Denna åtgärdsvalsstudie omfattar 
järnvägens sträckning genom Sala tätort inklusive station och plankorsningar. 

• Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan 
för Lärkans sportfålt har inletts. Möten har hållits om utvecklingen av Måns-Ols. 
Kulturhusprojektet har avstannat och lyfts ur Plan för Sala stad. 

• Vad gäller tillgänglighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekniska 
kontoret inför kommunstyrelsen redovisat hur arbetet bedrivs. Byggenhetens 
roll är information och tillsyn. 

• Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som 
leds av tekniska kontoret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella 
kommunala särkrav vid byggande på kommunal mark. 

• Kommunledningen har styrt projektet med Cero-modellen som syftar till att 
minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor. Stora delar är idag 
genomförda och projektet är idag vilande. 

• För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala 
transporter deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energi
myndigheten. Arbete pågår och samordnas av tekniska kontoret. Arbetet med 
Klimatstrategin låg på en idag vakant tjänst som hållbarhetssamordnare och har 
inte prioriterats. Det finns behov av kompetens inom klimatområdet 

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

• Arbetet med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter var 
intensivt första halvåret inför höstens uppstart av det nya kollektivtrafik
upplägget. Genom projektet Mer Koll har utbudet av kollektivtrafik utökats inom 
landsbygds- och stadstrafik, med bi.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. 
Den förstärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift 
sedan vecka 34. 

Tekniskt kontor 
• Tekniska kontoret arbetar processinriktat tillsammans med Samhällsbyggnads

kontoret för att fånga upp utmaningar i planprocessen tidigt och för att hitta 
gemensamma lösningar för bland annat dagvatten, infrastruktur och grön
struktur. Den påbörjade dagvattenplanen är ett nyckeldokument i detta arbete. 
Åtgärder utifrån dagvattenplanen kommer genomföras med början 2015. 

• Samverkan med grannkommuner och speciellt Heby kommun inom VA
verksamheten sker löpande. Nödvattenplan och HACCP1 är två dokument som 
tas fram i samverkan. 

• Arbetet med att öka tillgängligheten i Sala har fortsatt sedan 2010 och pågår 
löpande. Korsningar och passager anpassas efter budgetutrymme och mycket 
har gjorts sedan 2010, men det finns fortfarande korsningar och passager kvar 
att anpassa, till viss del i centrala Sala, men främst i bostadsområden och övriga 
tätorter. 

• Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att 
skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram 

1 Hazard analysis and critical centroi points. Kontroll av livsmedelshygien. 
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årligen. 

• För att säkerställa lekmiljöer i hela kommunen har en handlingsplan tagits fram 
och kommer utgöra grunden för kommande investeringar och drift. 

• Samarbetet med arbetsmarknadsenheten gällande skötsel av parkmark och 
lekplatser i byarna har nu pågått ett år och utvärdering sker. Samarbetets 
upplägg samt omfattning ses över. Även entreprenörer har anlitats för mindre 
renoveringar av lekplatser samt drift av grönytor och omfattas av utvärderingen 
även de. 

• Lokalförvaltarna arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpta hinder i publika 
lokaler. Vid varje projektering av till-, om- och nybyggnad finns tillgängligheten 
med som ett skallkrav. Vid behov och i samråd med verksamheterna byggs 
redan befintliga lokaler om så att de blir mer lättillgängliga. 

• Under året har samtliga oljepannor konverterats om till förnyelsebara bränslen. 
I de mindre pannorna används vegetabilisk olja och i de större pannorna 
används flis, även bergvärme och solenergi används. 

• Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för 
att uppnå miljömässig hållbar utveckling. Detta är ett arbete som ständigt 
kommer att pågå. 

• Kostenheten har uppfyllt målet att köpa in 25% ekologiskt livsmedel. 

• Under hösten har en temavecka med ämnetät S.M.A.R.T. genomförts med 
klimatsmart och hälsosamma maträtter, samt information om konceptet ät 
S.M.A.R.T. 

• Fyra mätningar av matsvinn har utförts under året. Matsvinnet iigger nu på 9 % 
av den totala livsmedeiskostnaden. Målet är att komma ner till 7 %beräknas nås 
under 2014. 

• Inget beslut om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden fattades under 
2013. Ärendet bereds politiskt för Möklinta vattenskyddsområde och beslutet 
kommer utgöra standard för hur övriga vattenskyddsområden ska utformas. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service exempelvis avseende sophämtning, vatten och avlopp, gator 
och vägar och miljöarbetet inom sophanteringen samt att kostenheten får 90 o/o nöjda 
kunder och gäster. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

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

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

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

Kommentar tiU måluppfyllelse perspektivet verksamhet 

Medborgarkontor 
• Om byggnation av offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och 

rymligare besöksmottagningsytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till 
information och service. 

• Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bland annat vid Salamässan. 

• Fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. Vi har drygt 160 
självservicetjänster på hemsidan. 

• Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program. 

• Uppstartat arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via webben. 

• Felanmälan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone (Android och 
iPhonejiPad) samt via hemsidan och sociala medier (Facebook och Instagram). 

• Kommunen har en ny telefonväxel och i och med det har ett kontaktcenter startats. 
Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stället för en 
traditionell växelfunktion. Vi arbetar vidare för att utveckla kontaktcentrets funktion . 

• Kommunstyrelsens administratörer har organiserats i en enhet som servar samtliga 
kontor på kommunstyrelsens förvaltning samt den politiska ledningen. Kontaktcentret 
ingår i enheten. 

• En Juridisk enheten har skapats, som organiserar kommunens 
överförmyndarhandläggare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrån med 
kommunjuristen som enhetschef. 

• Flera aktiviteter som uppmuntrar Bredband på landsbygden har genomförts under det 
gångna året. Det har medfört att flera intresserade byalag är under bildande. 
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Kultur- och fritidskontor 

• Utbildningstillfällen har genomförts i syfte att öka den digitala delaktigheten. 
• I dagsläget är 13,1 o/o av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10 o/o. 

Samhällsbyggnadskontor 
• Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgivning som tar emot 

och servar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna byggfrågor. 
Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgivningstelefon. 

• Så snart ett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelsebrev 
med kontaktuppgifter till sökanden. 

• Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom "ständig 
förbättring" utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i 
bemötandefrågor för att skapa ännu bättre möten med medborgarna. 

• Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden. Detta ger 
medborgarna en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet till information. 
Även pressmeddelande om resultat av tillsynsinsatser används för enkel och tydlig 
information. 

Tekniskt kontor 
• Kund- och gästenkät har inte genomförts på grund av ett gediget arbete med att 

genomföra omorganisation av kostenheten. Kommer genomföras under första 
kvartalet 2014. 

• Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två 
lunchrätter per dag. 

• Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja 
mellan två lunchrätter per dag. 

• Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartstationerna sker för att möjliggöra 
sortering av hushållsavfall för kommuninvånarna. Kontinuerliga kontroller av 
miljöstationer jornstarter samt Återbruket genomförs för att upprätthålla god 
standard. 

• Kostenheten är i aktiv i sociala medier. skolrestaurangerna på Möklinta 
kyrkskola, Kungsängsgymnasiet och Vallaskolan har egna facebooksidor. 

• Tekniska kontoret använder hemsidan för att föra ut information om 
förändringar. Det har bland annat använts vid förändringar inom 
verksamheterna för vatten/avlopp och renhållning. exempelvis information 
taxeförändringar och vad som gällt för renhållningen under storhelger 

• Som ett led i att fortsätta utveckla tekniska kontoret och att bli mer 
medborgarvänlig, har en värdegrund arbetats fram. Utgångspunkten i arbetet 
har varit ledorden enkelt, effektivt och medborgarvänligt Värdegrunden lyder: 
Tekniska kontoret- mer än förväntat. Vi kännetecknas av ett gott bemötande, 
stort engagemang och hög kompetens. 

• Under 2013 påbörjades Svenskt vattens kampanj "mitt vatten" där Sala kommun är 
delaktig. Det tillsammans med regelbundna studiebesök på reningsverket samt övrig 
mediamedverkan bidrar till att synliggöra VA-verksamheten. 
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• skogsverksamheten håller samråd vid alla större gallringar och vid slutavverkningar på 
Sala kommuns skog. Verksamheten fick även beröm för de väl genomförda samråden vid 
årets revision. 

Räddningstjänst 
• Som förebyggande verksamhet sker kontinuerlig utbildning avseende systematiskt 

brandskyddsarbete för alla tillsynsobjekt, såväl kommunala som privata. 
Tillsynsverksamheten genomförd i enlighet med tillsynsplan. Den enskildes förmåga 
utvecklas genom riktade utbildningar, t.ex. salabostäders och Hebygårdarnas 
hyresgäster. 

• I utryckningsorganisationen sker kompetens- och kvalitetsutveckling genom den 
planerade övningsverksamheten, och en speciell satsning har genomförts avseende 
befälsutbildning för deltidsorganisationen. 

• O lycksundersökningar och utvärderingar sker när så är påkallat (finns som 
rutinbeskrivning). 

• För Totalförsvar har utbildning och övning aktivt genomförts i H e by kommun, medan 
motsvarande i Sala kommun inskränker sig till ett utbildningstillfälle för 
Krisledningsnämnden. 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att minska andelen skador /olycksfall/brott samt att 
sjukfrånvaron understiger S %. 

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

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

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

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av 
ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 
personer. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare 

Samhällsbyggnadskontor 

• Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbundet. sjukfrånvaron 
på samhällsbyggnadskontoret är lägre än förvaltningen och arbetsskador har 
varit mycket få och hanterats enligt kommunens rutiner. 

• Medarbetarundersökning har genomförts under v~ren och arbetet med 
uppföljning och framtagande av handlingsplaner genomfördes under hösten. 

• Delegationsordningen har anpassats efter den nya organisationen. 

• Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomfördes under hösten. 

• Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, t.ex. lönesamtal och 
lönerevison. 

Tekniskt kontor 

• Hälsomålen för tekniska kontoret är uppfyllda med genomförda hälsoprofiler för 
gatajpark och lokalförvaltarna samt utbildning i första hjälpen och 
hjärtlungräddning för gata/park och nyanställda. Målen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är delvis uppfyllda med brandskyddsutbildning för gata/park 
och lokalförvaltarna. 

• Tekniska kontorets rutiner kring tillbuds- och skaderapporteringen med 
återrapportering till Kontorsam har setts över. 

• Förebyggande hälsoarbete bedrivs för att inte kontoret ska överstiga målet på S 
%sjukfrånvaro. 

• Fyra medarbetare från tekniska kontoret har deltagit i den centralt anordnade 
utbildningen i konsultativt förhållningssätt. 

• Arbetsledare inom lokalförvaltarna, gatajpark och samhällstekniska har 
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genomgått intern ledarskapsutbildning under våren. Detta för att stärka sin roll 
som arbetsledare. 

• Utbildning har genomförts i Bas-U2 och Bas-P3 för berörda medarbetare. 

Räddningstjänst 

• Specifik kompetensutveckling avseende ledarskap har genomförts med 
deltidsorganisationens befäl. I övrigt sker riktad information, utbildning och 
besök vid i kommunerna nytillkomna verksamheter. 

Personalkontor 

• Antalet registreringar i systemet Flexite har ökat. Det gäller både antalet tillbud 
och antalet skador /olycksfall/brott. Det är svårt att dra slutsatser av om orsaken 
är att antalet ökat eller att bara registrering ökat. Stor del av registreringarna 
härrör från elevhändelser inom skolan. Representanter från olika förvaltningar, 
säkerhetsansvarig och personalkontoret undersöker möjligheter att få tillgång 
till bättre stödsystem. 

• Den totala sjukfrånvaron för Sala kommun är fortfarande under 5 %. Dock har 
den ökat med 0,2 procentenheter till4,9 %. Motsvarande siffra för KSF är 3,4 %. 

• Delegationsordningen har uppdaterats utifrån verksamhetens behov. 
• Två utbildningar i individuell lönesättning, inklusive medarbetarsamtal, har 

genomförts för chefer under året. 
• Dialog om vikten och innebörden av ett konsultativt förhållningssätt förs i flera 

forum. 
• Medarbetarundersökning har genomförts under året. 
• Resultat av medarbetarundersökning beaktas vid planering av kommande 

kommunövergripande utvecklingsinsatser. 
• Utredning om "heltid en rättighet- deitid en möjlighet". 
• Intern utbildning om ämnen inom arbetsmiljöområdet har genomförts under 

året. Totalt 74 deltagare. 
• Personalkontoret har påbörjat ett arbete med struktur för tematräffar för chefer. 

2 Byggarbetesmiljösamordnare - Utförare (den som ansvarar för själva byggandet). 
3 Byggarbetesmiljösamordnare - Planering och projektering 
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ÅRET SOM GÅTT 

Kommunchef 

• Året har präglats av nyrekrytering till kommunchefsposten. Ny ordinarie kommunchef 
tillträdde i mitten på augusti. 

Medborgarkontor 

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

• Medverkan vid Salarnässan med temat Medborgarservice där ett brett urval av service 
och tjänster för medborgarna exponerades samt medverkan vid regional ByggaBo-mässa 
i Västerås där tomtutbud, byggande och boende i Sala exponerades. Om byggnation av 
offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare 
beöksytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till information och service. 

• Utveckling av kanalerna via sociala medier (Face book och lnstagram) samt mobil 
applikation för smartphone (Android och iPhonefiPad) . 

• Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program och uppstartat arbete med 
förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via 
we b ben. 

• Kommunen har en ny telefoniplattform med ny leverantör av telefoni TDC. 

• Den första etappen av kommunens stamnät för bredband har byggts. 

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

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts. 

• Ett kontaktcenter har startats upp. 

• F.tt flertal verksamhetssystem har uppgraderats med såväl ny programvara som 
hårdvara. 

• Ett övervakningssystem för våra JT-system har införts som snabbt indikerar om något 
problem uppstår i våra nätverk och på våra servrar. 

Kultur-och fritidskontor 

• Bildandet av ett Kultur- och fritidskontor. 

• Överflyttning av kulturentreprenören. 

• Totalrenovering av golvet i Sal 3, Idrottshallen. 

• Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veckor med nästan 
300 barn. 45 % av alla barn i årsk 4-6. 

• Omflyttning av föreningar verksamma i Föreningarnas Hus och planering av ytterligare 
flytt. 

• Samarbete med skolförvaltningen gällande fritidsutvecklartjänsten. 

• Bokbussen fick körförbud på grund av för hög vikt. 

• Rekrytering av ny bibliotekschef. 

14 (37) 



Samhällsbyggnadskontor 

• Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala kommun. Trafiken är 
tät och stabil. 

• Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) utredde tätortstrafiken i Sala för att 
utröna möjlighet till utveckling av Silverlinjen. Ärendet återremitterades från KS för 
fortsatt utredning med önskemål om fler alternativa lösningar. 

• En utredning om att eventuellt flytta huvudmannaskapet för Samtrafik till Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten tillsattes under hösten. 

• Kontoret har deltagit i stora tjänstemannagruppen för En bättre sits. 

• Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget 

• Kontoret har deltagit i arbetsgrupp för Sala resecentrum. 

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

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

• Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet kring vakanser 
och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem tjänster på miljöenheten, tre på 
byggenheten och två på planerings- och utvecklingsenheten. Återbesättning av 
tjänsterna på bygg- och miljöenheterna har nu genomförts utan allvarliga negativa 
konsekvenser för verksamheterna eller medborgarna. Sommaren innebar hög 
arbetsbelastning och hösten en del introduktion för nyanställda. 

• Antalet planeringsarkitekter minskade från f';ra till tre i budgeten för 2013. Samtliga av 
de tidigare fyra planarkitekterna (ink!. planchef) har slutat och ersatts av två 
planarkitekter. Enhetschefsfrågan för perioden nov 2012 till dec 2013löstes genom att 
utse en markingenjör som tillförordnad chef. Arbetet med markfrågor har under 
perioden blivit eftersatt. 

• En ramavtalsupphandling slutfördes under våren och det finns sedan sommaren ett 
ramavtal med Tengbom. Under hösten slutade en planarkitekt och verksamheten har 
endast haft en anställd planarkitekt. På grund av besparingskrav har osäkerhet funnits 
kring rekrytering av en tredje planeringsarkitekt (planchef). Till viss del har 
resursbristen kompenserats genom uppdrag till Tengbom, dock är det mycket 
utredningsarbete där konsult inte passar. Samarbetet med konsulterna har fungerat bra 
och har inneburit nya arbetssätt där båda parter under hösten hittat rutiner för arbetet. 
Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen varit mycket hög på kontorets tre enheter. 

• Kontoret har 2013 fått in ansökningar om nya detaljplaner från externa intressenter och 
med externa konsulter. (Trädgården 4, Disponenten l, Gillet 6, Bryggeriet och Verdandi). 
De två förstnämnda har arbetats vidare med varav den första också antagits och vunnit 
laga kraft. Utöver dessa har det beslutats om tre nya uppdrag (Stadsparken, Kaplanen 
och ändring Lodjuret) samt två förnyade uppdrag (Eve lund och Östra kvarteren ink!. 
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Silvervallen). Kontoret har även arbetat med ett gammalt uppdrag (Fridhem), samt 
överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan för kvarteret Rådmannen. 

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

• Verdandi 9 såldes till byggfast för byggande av livsmedelsbutik Ytterligare avyttringar 
under året är sju arrendetomter där arrendator med byggnad på ofri grund erbjudits att 
friköpa fastigheten efter avstyckning och detaljplaneläggning. En fritidsstuga har 
avyttrats där kommunen varit ägare till både byggnad och fastighet. Tre överlåtelser har 
skett av detaljplanelagda småhustomter för eget byggande. En fastighetsreglering har 
genomförts. 

• Femton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom tomtkön under året 
varav sex i Kurnia Kyrkby, sju på Ängshagen samt två i Viksberg. 

• Optionsavtal har skrivits med Seniorvillan för byggande av parhus på Ängshagen 
avseende fyra fastigheter som vid genomförande genererar åtta lägenheter. 

• Kontoret deltog i september på Bygga-Bo mässan i Västerås där bl.a. kommunens nya 
tomter presenterades. 

Tekniskt kontor 

• Nya avtal för vinterväghållning har tecknats, dock endast för säsongen 2013-2014. 
Längre avtal kommer att handlas upp under 2014. 

• Den torra sommaren hariett till att ovanligt många träå dött eller blivit klassade som 
riskträd. Detta har lett till höga kostnader för nedtagning. 

• Gata/parks skogvaktare har tidigare haft 50 o/o av tjänsten förlagd på Ösby 
naturbruksgymnasium som skogsinstruktör. Under hösten 2013 ändrades dockÖshys 
behov och skogvaktaren har endast undervisat enstaka dagar under hösten. Avsatt 
undervisningstid har istället ägnats åt revidering av skogsbruksplanen, ett arbete som 
annars till stor del skulle genomförts av konsult. 

• Ändringar i lagstiftningen innebär högre utbildningskrav för motorsågsarbeten. Gata/ 
parks personal har utbildats under 2013 och har nu den högre utbildningen som krävs 
2014. 

• Inom gatudriften har arbete för att öka säkerheten på gång- och cykelbanor genomförts. 
Vägbommar har satts upp på ett antal försöksplatser för att få bort genomfart av 
biltrafik. Bommarna kan passeras med cykel, rullstol och barnvagn samt är försedda med 
gångjärn som möjliggör för räddningsfordon att köra igenom. 

• Uppgraderat ABT-avtal (adresser, byggnader och topografi) med Lantmäteriet avseende 
adresser till högsta nivå. Detta innebär en högre intäkt för kommunen. 

• Inflyttning av hunddagiset Silverjycken på Gärdesta. 

• stationshuset vid Sala järnvägsstation förvärvas av Sala kommun. 

• Leasing av felsökningssystem till verkstaden för att få ett modernare och 
kostnadseffektivare arbetssätt för mindre reparationer av fordon. 

• Sommaren 2013 öppnades en omstartstation i Grällsta. 
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• Som ett led att modernisera fordonsverkstaden har ett nytt system för oljehanteringen 
installerats. 

• Sänkning av timvikariekostnaderna inom kostenheten genom effektiv vikarieplanering. 

• Minskning av livsmedelskostnaderna för kostenheten på grund av nytt livsmedelsavtal 
samt centralt styrd meny. 

• Planering och beslut om en ny mer effektiv måltidsenhet, vilket innebär ny 
organisationsuppbyggnad med färre medarbetare. 

• Ny Va-taxa från 1 januari 2013. 

• Ny överklagan och avslag på upphandling av övervakningssystem för VA-verksamheten. 

Räddningstjänst 

• Räddningschefen pensionerades och ny blev rekryterad under senare delen av hösten. 

• Ansvaret för tillstånd kopplat till brandfarliga och explosiva varor, samt medgivande till 
sotning i egen regi, i H e by kommun överfördes till Räddningstjänsten. 

Ekonomikontor 

• Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela ekonomicykeln. 

Personalkontor 

• Implementering av ny företagshälsovård och system för sjuk- och friskanmälan. 

• Upphandling av lönesystem samt nytt samarbetsavtal med H e by gällande lönearbete och 
systemdrift 

• Tre administrativa assistenter har centraliserats för ytterligare samordning och 
effektivisering av kommunens processer och rutiner vid lönearbete. 

o Rekrytering av två HR-konsulter. 

e Utredning om "heltid rättighet- deltid möjlighet" har kompletterats efter ytterligare 
omvärldsbevakning. Personalchef har tillsammans med ordförande i KS 
arbetsgivarutskott deltagit i utbildning i ämnet. 

• Ökat antal medarbetare har beretts möjlighet att växla semesterersättning mot lediga 
dagar genom att lokala kollektivavtal träffats. 

• Arrangemang av nyanställdas dag och 25-årsjubileum har övertagits av 
personalkontoret. 

• Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har skapats vilket innebär att 
friskvårdskuponger införs från 2014. 

• Styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats. 

• Personalchefhar representerat Sala kommun i "Vägledarforum" för studenter på 
Mälardalens högskola. 

• Uttagning av fyra medarbetare från Sala kommun att delta i Aspirantutbildning 2014 
arrangerad av Västerås stad. 
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EKONOMI 

Tabell l Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget Awikelse 

Kostnader 579 018 609 217 595 856 623 712 27 856 

Intäkter 379 688 406 715 404 918 410 481 -5 563 

Nettokostnad 199 330 202 502 190 938 213 231 22 293 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 4 973 10164 9 961 10 662 701 

Medborgarkontor 27 789 28002 32 23S 34 634 2 399 

Kultur-och fritidskontor 3S 238 36 761 3S 069 37 3SO 2 281 

Sa mhä lisbyggnadskontor 53 S66 so 549 so 371 54 480 4109 

Tekniskt kontor 47 029 43 775 269SO 36 375 9 425 

Räddningstjänst 19 295 19875 20370 22 244 1874 

Ekonomikontor 4 425 5898 71Sl 7 938 787 

Personalkontor 7 015 7 478 8 831 9 S48 717 

Summa 199 330 202 502 190 938 213 231 22 293 

Tabell2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -11 Bokslut-12 Bokslut-13 Budget Awikelse 

Nettoutgifter 99921 158 757 58836 

Medborgarkontor 742 745 1713 3225 1512 

IT -investering a r 742 745 709 775 66 

Hemsidan o 450 4SO 

Bredband S29 2 000 1471 

Ärende hanteringssystem 475 o -47S 

Samhällsbyggnadskontor -6331 -3000 3066 6070 3004 

Citybanan o 1930 1930 

Inköp av mark 1302 o 9129 7 340 -1789 

Fsg övrig mark -7 633 -3 000 -6 063 -3 200 2 863 

Tekniskt kontor 70019 113 571 89854 143138 53 284 

Gatuprogram s 973 4 740 2 003 s 989 3 986 

VA-program 13 256 s 399 7 832 2S 528 17 696 

Parkprogram 2 900 2 862 1673 18SS 182 

Kontorsledning program 234 187 187 430 243 

Teknisk service program 6117 4 031 l 763 2 4SO 687 

Kart/mät program 192 97 137 12S -12 

Gruvans vattensystem o 42 120 l 739 1619 

Lokalprogram 41347 96213 76139 105 022 28 883 

Räddningstjänst 4 305 3369 s 288 6324 l 036 

Räddningstjänst 4 283 3 313 5194 s 280 86 

Totalförsvar 22 56 94 l 044 950 

Summa 99921 158 757 58836 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Förvaltningen redovisar ett kraftigt överskott. På kostnadssidan fördelar sig överskottet med 
6 970 tkr på personalkostnader främst beroende på vakanser. De största personalkostnads
avvikelserna redovisas för Samhällsbyggnadskontor, Personalkontor och Räddningstjänst. 
Den största kostnadsavvikelsen hänför sig dock till övriga kostnader, 19 485 tkr varav 
entreprenader och köp av verksamhet utgör 8 100 tkr, bränsle 4 812 tkr och diverse främmande 
tjänster 3 382 tkr. Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor. 

Kommunchef 
Verksamheten kommunchef redovisar överskott, totalt 701 tkr. Främst är det kontona för 
utredningar, ekokommun samt gemensamma förvaltningskostnader som står för överskotten. 

Medborgarkontor 
Medborgarkontoret redovisar ett plusresultat, 2 399 tkr där de större avvikelserna är: 

• Budgeterat bidrag till cykelleder redovisar överskott 1 285 tkr vilket kommer att 
begäras i överfört anslag till2014. 

• Kontorsservice, överskott 300 tkr. Resultatet består till övervägande del av ökad 
försäljning av färgkopiering samt att vikarier inte behövdes i samma utsträckning som 
tidigare år eftersom en arbetsmarknadsresurs fanns tillgänglig. 

• Överskottet, 843 tkr, i IT -enhetens budget beror framför allt på följande: 
Medfinansiering bredband, överskott 426 tkr p.g.a. att få byalag har kommit igång under 
2013. Kommunen har bidrag med stöd för projektering. För datakommunikation har 
intäkterna har blivit högre än beräknat, 343 tkr, beroende på att fler datorer finns än det 
kalkylerade. Vikariekostnaderna har varit lägre än ordinarie personals lönekostnad 
dessutom har beredskapsersättningen tagits bort. 

Kultur-och fritidskontor 

På kostnadssidan är anledningen till överskottet personalkostnader (bl.a. då bokbussen stod still 
större delen av hösten behövdes inte vikarier anställas i samband med rekrytering av ny 
bibliotekschef), föreningsbidrag som inte har utbetalats, lägre tele/försäkringskostnader än 
budgeterat samt drift- och verksamhetsmedeL 

På intäktssidan är anledningen till överskottet ökade intäkter av badavgifter och för friskoteket 

Samhällsbyggnadskontor 

Sammanfattning driftbudget 
Sammanfattningsvis kan sägas att 2013 präglats av flera extraordinära händelser som påverkat 
budgeten. En minskning av en planarkitekt var en förutsättning vid årets start. Under årets 
början hanterades frågor kring den omfattande kontorsomflyttningen och administrativa 
enhetens övergång till medborgarkontoret Under våren fanns stora oklarheter kring vakanta 
tjänster och rekryteringsarbetet men också nya möjligheter att köpa planarkitekttjänster av 
konsult, Tengbom, from hösten. Inom samhällsfinansierade transporter sjösattes ett helt nytt 
kollektivtrafikupplägg med samordning av skolskjuts och allmän kollektivtrafik och 
kostnadsminskningen från detta har varit svårbedömd. Uppdrag om förändringar i skolskjutsens 
riktlinjer gav osäkerhet i prognosarbetet 
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Prognoserna under hösten har visat ett överskott inom plan/bygg/miljö. Personalkostnaderna 
har varit lägre inom bygg och miljö men även intäkterna är lägre. Överskottet sägs som en 
möjlighet att finansiera några konsultköp för plan uppdrag. Då egen personal slutade tappade 
arbetet fart och ett större överskott konstaterades under senhösten. För plan/bygg/miljö totalt 
ökade överskottsprognosen till ca 800 tkr vilket också stämde relativt väl med utfallet. 

Prognosarbetet för samhällsfinansierade transporter är komplext och sker till viss del i dialog 
med trafikhuvudmännen. Utfallet visar ett betydligt större överskott än prognosen, vilket 
påvisar effektiviseringen. 

Bygg- och miljöverksamheterna 
Personalkostnaderna har varit lägre pga. vakanser och enheterna redovisar ett överskott med 
158 tkr. I detta ligger en återbetalning till H e by kommun med ca 265 tkr. Intäkterna har också 
varit lägre, särskilt inom miljöskydd. Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett underskott med 
229 tkr. Arbetet med alkoholtillstånd och tobak gör ett överskott med knappt 100 tkr pga. ökade 
intäkter. Naturvården gör i stort sett ett nollresultat 

Planverksamheten 
Planverksamheten ger ett överskott med 632 tkr. Personalkostnader är lägre men det 
balanseras i det stora hela av att plankonsulter anlitats istället som medfört större 
konsultkostnader än budgeterat. De externa intäkterna från planavgifter vid bygglov har ökat 
kraftigt från budget på 200 tkr till ett utfall på 400 tkr. Budgeterade kostnader på 300 tkr för 
översiktsplanearbete har bara nyttjats med en tredjedel då arbetet delvis varit vilande pga. 
personalbrist. 

Markverksamheten 
Markförvaltningen svänger deivis på enskilda poster men avviker från budget med enbart 
35 tkr. 

Samhällsfinansierade transporter 
Samhällsfinansierade transpOlter redovisar överskott, 3 186 tkr. From augusti har ett nytt och 
utökat utbud av kollektivtrafik införts. skolskjuts har samplanerats med linjetrafik där det har 
varit möjligt, samt att daglig verksamhets resor och särskaleresor samplaneras av Samtrafik. När 
budgeten gjordes var inte MER KOLL planeringen färdig vilket gjorde kostnadsbilden osäker. 
Kostnaden till Samtrafik är en schablon under året med slutreglering först i januari näst
kommande år, faktureringen från skolskjutsentreprenör och VL för busskort är a conto med 
reglering vid årsskiftet. Detta gör att prognos är svårbedömt under året då verksamheten hela 
tiden är föränderlig. 

Med hjälp av datastödsystem för beslut och ruttplanering har bra underlag gett förutsättningar 
för effektiv skolskjutsplanering med samutnyttjande av fordon mellan skolor, minskat antal 
taxiresor samt kombinationsresor mellan flera trafikslag. 

Grundskolanjsärskolanjgymnasiesärskolan har 857 elever berättigade till skolskjuts, en 
minskning med 33 elever från 2012. Bokslutet visar på ett överskott 1 631 tkr för grundskolan, 
381 tkr särskolan och 502 tkr gymnasiesärskolan. l Grundskolan orsakat av låg indexuppräkning 
för entreprenadskjuts, mindre antal inköpta VL busskort mot budgeterat då fler barn åker 
entreprenadbuss mot tidigare planerat bl.a. till Heden skola. Den upphandling som gjordes till 
höstens skolstart gav även ett relativt bra pris, samt effekterna av samplanerad skolskjuts, 
mindre taxibilar och skolskjutsbeslut enligt riktlinjerna. 

För särskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov under 
höstterminen samt behov av resor även under dagen. En revidering av riktlinjerna görs 
vårterminen 2014, vilket sannolikt kommer att leda till högre kostnader framöver. 
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Gymnasiesärskolans överskott orsakat av lägre kostnader för elever som går i skola hos andra 
huvudmän samt att för gymnasiesärskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån 
elevernas behov. En revidering av riktlinjerna görs vårterminen 2014, vilket kommer att leda till 
högre kostnader framöver. 

Gymnasieskolan ger ett överskott på 153 tkr. En minskning från 500 berättigade elever till 
busskort 2012, till451 elever år 2013. 

Färdtjänsten har ett underskott på 7 46 tkr. Ett ökat antal personer är beviljade färdtjänst från 
378 personer år 2012 till399 personer år 2013 och ett ökat antal resor från 10 686 år 2012 till 
12 306 år 2013. Förändrad färdtjänsttaxa ger minskade intäkter. 

Dagverksamhet SoL redovisar överskott 127 tkr. Under året ett minskande antal personer som 
åker dagvårdsresor, med ett minskat antal resor som följd. 

Daglig verksamhet LSS ger ett överskott på 151 tkr. Samplanering med särskolan gällande resor. 
För restriktiv planering under hösten vilket kommer att ändras under våren 2014. Revidering i 
riktlinjerna för daglig verksamhet kommer sannolikt att medföra högre kostnader 2014 än 
2013. 

Kollektivtrafiken ger ett överskott på 998 tkr. Anledningen är flera. Dels utökad trafik from 
hösten, dels var planeringen i MER KOLL inte definitiv vid budgetarbetet och dels har inte 
förändringen i tätortstrafikutredningen genomförts. 

Tekniskt kontor 

Kontorsledning 

Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. Resultatet inom den administrativa 
verksamheten är ett överskott mot budget med 59 tkr, vilket till största delen avser minskade 
kapitaltjänstkostnader. Den genomförda omorganisationen av administrativ personai har i stort 
inte påverkat kostnadsbilden för verksamheten. Dock har stark återhållsamhet rått vad gäller 
bland annat kontorsmaterial, kurser och resor i samband med detta. Minskade övriga kostnader 
kan också konstateras för telefoni, porto och friskvård, vilket för tekniska kontoret som helhet 
innebär minskade OH-kostnader. 

Miljö och naturvård 

Resultatet är ett överskott mot budget med 169 tkr. Överskottet består i huvudsak av minskade 
kostnader för personal och övriga kostnader som till exempellagring av prover. 

Gamla Hyttan - Sala kommun beviljades 200 tkr i bidrag för att genomföra en översiktlig 
undersökning av det föroreningsskadade området på Gamla Hyttan. Undersökningarna är 
genomförda under 2013 och projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen. Resultatet av 
undersökningarna visar på kraftigt förhöjda metallhalter i marken och att det behövs fortsatta 
undersökningar av området för att kunna avgränsa föroreningarna. Sala kommun har ansökt om 
ytterligare 650 tkr i statliga bidragsmedel för fortsatta undersökningar. 

Sand Såg och kvarn- Under 2013 har projektering och förklassificering inför åtgärd av det 
föroreningsskadade området vid Sand Såg och Kvarn i princip avslutats. Det har även 
genomförts en referensprovtagning av området som ska användas till att följa upp effekterna av 
planerade åtgärder. Innan slutrekvirering återstår en del rapportskrivning. Slutrekvirering av 
projektet beräknas ske första kvartalet 2014 och den totala kostnaden är beräknad till ca 2 800 
tkr. Därefter har kommunen för avsikt att ansöka om medel för genomförande av åtgärd av 
området. 
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Sala Silvergruva och Pråmån - Sala Silvergruva är i ett avslutade skede av huvudstudie och vi har 
arbetat med åtgärdsutredning och riskvärdering. Förslag på olika åtgärder har tagits fram och 
diskussioner har skett med såväl fastighetsägare som kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. 
Under arbetet har behovet av kompletterande undersökningar framkommit och efter ansökan 
beviljades ytterligare 280 tkr beviljat för att göra detta. Detta har medfört en försening av 
projektet som skulle ha avslutats 2013. Slutrekvirering av projektet beräknas nu istället bli 
senast innan utgången av andar kvartalet 2014. Därefter finns möjlighet att ansöka om medel för 
att projektera för åtgärder på hela eller delar av området. 

Allmän och publik mark 

Resultatet är ett mindre underskott mot budget. Driften av verksamheten bygger på att till viss 
del finansieras av taxa beslutad av kommunfullmäktige. Antalet upplåtelser som ska ske utan 
kostnad för arrangören har ökat, vilket innebär att verksamhetens kostnader för till exempel 
handläggning av ärenden och etablering av tillfällig el i samband med detta inte kunnat täckas. 

Gata/Park 

Gator och vägar 
Den milda hösten har lett till minskade kostnader för vinterväghållningen. Tillsammans med 
lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakant tjänst och sjukskrivningar ger det ett 
överskott. 

Parker och lekplatser 
För att underlätta och effektivisera skötseln inom parkverksamheten framöver har större 
driftsinsatser krävts på flertalet platser inom kommunen. För att öka säkerheten och tryggheten 
i parker och grönområden har stora röjningsarbeten gjorts. Detta har lett til! ökade 
personalkostnader inom parkdriften och som därför redovisar ett underskott. 

skogverksamhet 

skogsverksamheten visar ett underskott på grund av låga virkespriser samt att 
huvudentreprenören inte hunnit med att avverka i den takt som planerats. 

Kart/mät 

Verksamheten totalt redovisar ett överskott. 

Överskott på personalkostnader på grund av vakant tjänst vilken inte återbesatts under 2013. 

Minskade intäkter till större delen beroende på minskat antal detaljplaner för 
byggnation därmed minskade Lantmäteriförrättningar och som följd av detta minskad 
byggnation. Övriga kostnader har därefter också hållits på en låg nivå 

Lokalförvaltarna 

Lokalförvaltarna har haft ett sparkrav på 3 140 tkr för 2013. Detta resultat har uppnåtts på 
grund av att organisationen har slimmats, arbetet med att energioptimera våra fastigheter har 
varit lönsamt samt att delar av det planerade underhållet har skjutits framåt i tiden. 

Utöver det satta sparmålet har enheten ett överskott på ca 3 000 tkr. Detta beror delvis på att 
byggstart för orobyggnationen av mottagningsköket på Ösby som var in planerad under 2013 har 
skjutits fram till februari 2014. För att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten på 
Ösby är det budgeterat för ett planerat underhåll i samband med orobyggnationen av köket. 
Dessa driftsmedel har därför inte utnyttjats under 2013. 

Hösten och vintern 2013 har haft en mycket gynnsam väderlek som har resulterat i en betydligt 
lägre värmekostnad än budgeterat. 
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Teknisk service 

Verksamheten totalt redovisar ett underskott med 395 tkr 

Centralförrådet redovisar genom ökad försäljning samt kontinuerlig justering av priserna ett 
överskott medan fordonsverksamheten lämnar ett underskott trots ökade intäkter för fordon i 
bilpoolen. Högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationen samt för garagehyra 
för fordon i bil poolen. Personalkostnader ger ett överskott. 

Efterfrågan på fordon har ökat under året och enheten har jobbat intensivt för att kunna 
tillgodose verksamheternas behov. Dock kan konstateras att bilpoolen gör ett överskott, medan 
verksamhetsfordon inte genererat de intäkter som beräknats. Detta på grund av att dessa fordon 
inte körts i tillräcklig omfattning. För att komma till rätta med fordonsbudgeten kommer 
samtliga fordon att läggas in i samma beräkningssystem som bil poolen. En prisjustering av 
bilpoolsbilarna kommer att ske, vilket kommer innebära lägre kostnader för bland annat 
hemtjänsten. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har inletts under året för utförande av 
lättare bilvård, vilket fungerat bra. 

Låg användargrad i kombination med en mild vinter i slutet av 2013 påverkar användningen av 
snöröjningsfordon. 

Samhällstekniska 

Teknisk planering 
Verksamheten visar visst överskott med anledning av en vakans som projektör. 

Gruvans vattensystem 
Verksamheten visar på ett visst överskott med anledning av en vakans som projektör som ska 
ansvara för gruvans vattensystem samt ytterligare l 800 tkr på grund av felbudgeterade 
kapitaltjänstkostnader i ramutlägget 

Trafikadministration 
Verksamheten visar på visst överskott med anledning av att tjänsten som trafikingenjör endast 
var tillsatt på deltid större delen av 2013. Från och med augusti är tjänsten tillsatt på heltid. 
Dock har intäkterna för felparkeringsavgifter varit ca 30 o/o lägre än budgeterat, trots bibehållen 
parkeringsövervakning. 

Kostenheten 

Kostenheten har haft ett sparkrav på 1 655 tkr för 2013, som till största delen uppnåtts med 
l 442 tkr i resultat. Ingen justering av portionspriset har fått ske. Sparkravet har varit svårt att 
uppnå på grund av att fasta kostnader så som hyres- och personalkostnader ökat med 980 tkr 
mot föregående år. Införandet av ny telefoni har medfört ökade kostnader för inköp av mobiler 
och utrustning som fungerar i köksmilj ö. Dessa kostnadsökningar har uppgått till ca 125 tkr. 
Livsmedelskostnaderna har dock minskat med l 300 tkr jämfört med 2012 till följd av ett nytt 
livsmedelsavtal och centralt styrda menyer och produktvaL Även andra övriga kostnader som 
hållits nere är transporter, förbrukningsmaterial och kurser. Kostenheten har även nyttjat färre 
timanställda vikarier under året med hjälp av effektivare vikarie- och semesterplanering. En 
översyn av enheten och dess organisation har pågått under hösten och en ny effektivare 
måltidsenhet kommer att sjösättas under 2014. 

VA-verksamhet 

Verksamheten redovisar ett stort överskott. Orsaken till den stora avvikelsen mot senaste 
månadsuppföljning är att debiteringsprogrammet för VA (Å-data) visade en felaktig prognos. 
Detta fel är nu åtgärdat och kommer inte upprepa sig. Det stora överskottet förklaras med få 
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läckor på vatten och tryckavlopp samt få avloppsstop p, lägre energikostnader än budgeterat, 
arbetet med vattenskyddsområde har avvaktat politiska beslut, löne- och konsultkostnader har 
varit låga, arbetet med övervakningssystemet inte kunnat komma igång med lägre 
kapitaltjänstkostnader som följd samt att verksamheten sökt och blivit beviljad återbäring av 
biogasskatt 
Överskottet ska tillfalla VA-verksamheten och återföras till kollektivet under de två kommande 
åren, i enlighet med lagstiftningen i Lagen om allmänna vatten tjänster. Denna utjämning krävs 
för att kunna behålla nuvarande Va-taxa till januari 2016. 

Renhållning 

Årets resultat är ett underskott med 500 tkr. Med hänsyn till2013 och tidigare års resultat har 
åtgärder vidtagits med bland annat höjd taxa, dels vid halvårsskiftet och dels från och med 1 
januari 2014. Fortsatt kommer taxan att justeras i förhållande till gällande avfallsindex. För att 
hålla nere kostnaderna har inga nyetableringar av underjordsbehållare på miljöstationer 
genomförts och endast en ny miljöstation har öppnat. Positivt är dock att omklassning av 
hushållssopor till grovsopor har upphört helt. Därav har dessa kostnader minskat med 400 tkr i 
jämförelse med 2012. Kapitaltjänstkostnaden för inköpta sopkärl är fortsatt en stor post, som 
kommer plana ut inom innevarande verksamhetsperiod. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten redovisar överskott, 1874 tkr. 

På utgiftssidan är de större överskotten relaterade till personalkostnader (lång rekryteringstid 
för ny räddningschef samt ej återbesatt verkmästartjänst under hösten). Lägre kostnader för 
avgifter kopplat till radio och samband, lägre hyror än budgeterat, samt ej genomförda 
kompetensutbildningar. 

Utbildnings- och tillsynverksamheten samt automatlarmavtalen har genererat större intäkter än 
budgeterat. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontorets avvikelse, 787 tkr är till största delen hänföriig till vakanser avseende 
upphandlingsfunktionen, långtidssjukfrånvaro, nedsättning av tjänstgöringsgrad och till effekter 
av lönerevision. 

Personalkontor 

Kontoret redovisar överskott 717 tkr. 

Medel reserverade för personalkostnad ger överskott på grund av att två vakanser som uppstått 
under året ännu ej återbesatts. 

Kostnad för lönesystem ger överskott pga. oklarheter om vem som ska betala licensavgifter som 
inte var med i upphandlingsunderlaget Förhandling pågår. 

Intäkt från Heby kommun ger överskott pga. att extra tjänster utförts av Sala kommun i 
samband med upphandling, implementering och drift av upphandlat lönesystem. 

Medel för arbetsmiljöarbete ger överskott pga. att en utbildning ställts in pga. extern konsults 
plötsliga sjukdom. 
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Investeringar 

Medborgarkontor 
IT -investeringar 
Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk. Under våren 
byttes kommunens brandväggar. Överskott 66 tkr. 

Hemsidan omarbetning. utveckling 
Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att faktureras under 
2014. Överskottet, 450 tkr, begärs som tilläggsanslag för 2014 i bokslutet. 

Bredbandsinvesteringar 
Under året har sträckan Färjebron-Vrenninge-Hedens skola-Salbohed samt Gussjö-Stävre 
projekterats och beställts. Av dessa har Hedens skola och Gussjö samt Gussjö-Stävre påbörjats. 
I och med att dessa sträckor inte är färdigställda har ingen slutfaktura kommit. 1 4 71 tkr 
återstår av budget. Begärs som tilläggsanslag 2014 i bokslutet. 

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

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

E-förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet. Enligt 
betalningsplanen skulle 10 % av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40 %vid driftstart 
och 50 % vid övertagande. Driftstart skedde vid mitten av december och övertagandet beräknas 
till början av 2014. En tilläggsmodul elnsyn har också inköpts för att kunna lägga ut bl.a. daglig 
postlista på sala.se. Eftersom investeringsprojektet saknar budget 2013 b ii r underskottet -4 7 5 
t kr. 

Samhällsbyggnadskontor 
Mark- och exploateringsverksamheten 
Verksamheten ger ett resultat på -3 065 tkr mot budget -4 140 tkr pga. att intäkter vid 
överlåtelser kraftigt har ökat från budget på 4 000 tkr till ett utfall på 6 953 tkr. Stora intäkter 
bl.a. från Verdandifastigheten(Blivande Willys) 1 975 tkr, fastigheter i Mellandammen 1 296 tkr, 
Viksberg 1 905 tkr samt Arnebo 984 tkr. 

Stora inköp av strategiska fastigheter har genomförts. Tre fastigheter efter Norrbygatan, 
Löparen 6, Löparen 7 samt Löparen 9 på totalt 6 840 tkr vilket även har anvisats kontorets 
budget. 

Inköp av stationsfastigheten på 2 200 tkr har tagits inom anvisad budget. 

Investeringskostnader i exploateringsprojekt har i stort följt budget med kostnader på 889 tkr 
mot budget 800 tkr. 

Citybanan 
Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gjorde att budgeten inte behöver 
utnyttjas. Överskott 1 930 tkr. 
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Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Sammanfattande kommentar: 
Genomförda projekt inom gatuprogrammet har utförts inom given ram. Vissa projekt har ej 
kunnat genomföras med anledning av att de inväntar till exempel detaljplan eller exploateringar. 

Kommentar per projekt: 
• Projektering investeringsprogram. Budget 455 tkr. 
• Utplacering kommunala cykelpumpar. Budget 182 tkr. Investeringsprojektet avses 

utföras under våren 2014. Budgeterade medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
• Förstärkning huvudväg nätet. Budget 450 tkr. 
• Områden aktuellaför planläggning. Budget 2 041 tkr. Inget investeringskonto för 

utförande av gator i samband med detaljplaneläggning finns för 2014. Återstående 
medel, 2 035 tkr, äskas därför i överfört anslag till2014. 

• Oförutsedda utvidgningar. Budget 600 tkr. 
• Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad. Budget 234 tkr. Inväntar 

exploatörs utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 
• Förstärkning Södra Esplanaden, Ringgatan, Polhemsgatan Budget 700 tkr. 
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 327 tkr. Återstående medel, 221 tkr, äskas i 

överfört anslag till2014, för projekt för hastighetsdämpande åtgärder på Östra 
Thule gatan. 

• Parkeringsplats vid lekparkenjStadsparken. Budget 800 tkr. Avvaktar genomförande i 
samband med stadsparkens övriga utbyggnad. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

• Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 200 tkr. 

VA-program 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet gör ett stort överskott framförallt på grund av projekt genomförts till betydligt 
lägre kostnad än kalkylerat. Även avsaknad av detaljplaner samt projekt lämpade för VA
sanering har bidragit till överskottet. 

Kommentar per proiekt: 
• Projektering investeringsprogram VA. Budget 371 tkr. 
• Serviser. Budget 300 tkr. 
• Områden aktuellaför planläggning. Budget 2 679 tkr. 
• Oförutsedda utvidgningar. Budget 500 tkr. 
• Ledningsnät. Omläggning TS-Iedning Kumla-Sala. Budget 3 401 tkr. Ersättningar kvarstår 

att betala ut för ledningsrätt. Utav återstående medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört 
anslag till 2014 och resterande, 1411 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2. Budget 5 500 tkr. Projektering och 
beställning av material har skett under 2013. Projektet genomförs under första kvartalet 
2014. Budgeterade medel, 5 500 tkr äskas i överfört anslag till2014. 

• Utbyggnad dagvattenledning. Budget 250 tkr. 
• ARV Sala nya inloppspumpar. Budget 175 tkr. 
• APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar. Budget 700 tkr. 
• ARV Sala mixer ]KL-dos Regnväderlinje. Budget 50 tkr. 
• ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 6 515 tkr. Upphandlingen av det centrala 

övervakningssystemet för verksamhetens drift har överklagats vid två tillfällen och ny 
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upphandling sker under första halvåret 2014. Återstående medel, 6 418 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

• W Åtgärder inom vattenskyddsom råden. Budget 466 tkr. Avvaktar beslut om 
vattenskyddsområden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• VA-sanering samlingskonto. Budget 4 621tkr. Strumpinfodringar som planerats 2013 har 
ej genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Parkprogram 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet har gjort ett underskott med anledning av bland annat en torr sommar med svåra 
planteringsförhållanden som följd. Även felkalkyleringar i förhällanden till tidplanen, för projekt 
som fortsätter 2014, har bidragit till underskottet. 

Kommentar per projekt: 
• Södra Esplanaden ö TulegatanjCollingatan ny a/Je. Budget 400 tkr. 
• Trädersättning a/feer i staden. Budget 100 tkr. 
• Dalhemsleden skyddsplantering. Budget 100 tkr. 
• Lekplatser renovering, säkerhet och nytt material. Budget 300 tkr. 
• Ängshagen träd- och skyddsplanteringar. Budget 24 tkr. 
• Vasagatan stråkjårumjljusjsittplatser. Budget 400 tkr. 
• Ljussättning parkerjlekplatserjbroarjgång-och cykeitunnlar. Budget 200 tkr. 
• stadsparken, kiosk och servering, utredning. Budget 331 tkr. Utförs i samband med 

stadsparksprojektet Återstående medel, 275 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Kontorsledning program 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet gör ett överskott och återstående medel återlämnas i bokslut. 

Kommentar per projekt: 
• Datorer. Budget 180 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 11 tkr, återlämnas i 

bokslvt. 
• Kontorsutrustning. Budget 100 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 81 tkr, 

återlämnas i bokslut. 
• Plotter. Budget 150 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 81 tkr, återlämnas i 

bokslut. 

Teknisk service program 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet redovisar ett överskott på grund av ej ännu helt genomförda projekt. Överskottet 
äskas i överfört anslag ti112014. 

Kommentar per projekt: 
• Förrådsinventarier. Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under november för ett 

modernare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte genomförd. Budget 250 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

• Maskiner. Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit genomföras under året 
på grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. Återstående medel, 340 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

• Verkstadsinventarierjarbetsredskap. Budget 200 tkr. Modernisering av verkstaden sker. 
Fortsatta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
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Kart/mät 
Sammanfattande kommentar: 
Projektet avslutat med ett mindre underskott. 

Kommentar per projekt: 

• GIS. Budget 125 tkr. Uppgradering av (ad-programvara. 

Gruvans vattensvstem 
Sammanfattade kommentar: 
Projekten pågår och redovisat överskott äskas i överfört anslag till 2014. 

Kommentar per projekt: 
• Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn. Budget 697 tkr. Pågår, avslut av projekteringen 

samt realisering av projektet sker 2014. Återstående medel, 634 tkr, äskas i överfört 
anslag till2014. 

• Säkerhetsväg Storljusen. Budget 77 4 tkr. Samtal pågår med fastighetsägare kring 
storljusen för att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. Återstående medel, 770 tkr, 
äskas i överfört anslag till 2014. 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov ]ons/Dammboski. Budget 268 
tkr. Projekteringen är genomförd men ej fullt ut fakturerad av Trafikverket Återstående 
medel, 214 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

Lokalprogram 
Sammanfattande kommentar: 
Flertalet projekt pågår. Några projekt är i avvaktan på beslut från politiken och verksamheter. 
En upphandlartjänst har varit vakant, därför har flera projekt ej kunnat påbörjas under 2013 
som planerat. Delar av återstående medel för programmet kommer- därför att äskas i överfört 
anslag till2014. 

Kommentar per proiekt: 
• Medborgarkontor. Budget 400 tkr. Byggnation pågår och kommer att vara klart under 

januari 2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 
• Gårdar. Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och Centralskolans gård 

pågår. Arbetet kommer att påbörjas under sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 
tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Lås och larm. Budget 500 tkr. Återstående medel, 474 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Storköksutrustning. Budget 500 tkr. Återstående medel, 459 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Byte ventilation Ösby gymnasium. Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av köket på Ösby 

blivit framskjutet till2014 har inte arbetet med ventilationen kunnat påbörjas. 
Återstående medel, 2 000 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Projektering Ranstaskola och förskola. Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har tillsatts för att ta 
fram ett underlag för om byggnation/nybyggnation av skola och förskola. Återstående 
medel, 4 72 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Upprustning Hällsjöbadet Budget 200 tkr. Avvaktar besked från verksamheten angående 
behovet av upprustningen. Återstående medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Projektering Varmsätra skola. Budget 500 tkr. Kartläggning av skolans 
ombyggnadsbehov har genomförts. Avvaktar politiska beslut. Återstående medel, 500 
tkr återlämnas i bokslut. 
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• Ombyggnation Silverjyckens hunddagis Gärdesta. Budget l 581 tkr. Byggnationen 
avslutad. Resultat enligt budget. 

• Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar. Budget 800 tkr. Arbetet pågår och förväntas 
vara klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning. Budget 395 tkr. Avvaktar 
politiska beslut. Återstående medel, 395 tkr, återlämnas i bokslut. 

• säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav m. m .. Budget 650 tkr. Arbete med byte av bland 
annat oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets gård pågår och förväntas stå 
klart under första kvartalet 2014. Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Tillagningskök Ösby. Budget lO 000 tkr. Upphandling och projektering är klart och 
arbetet beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 9 804 tkr, äskas i överfört 
anslag till2014. 

• Handikappanpassningar. Budget l 500 tkr. Fortsatt arbete med enkelt avhjälpta hinder 
samt ny lyftplatta till Kilbo skola. Resultat ett överskott på l 207 tkr återlämnas i 
bokslut. 

• Äldreboende byggnation. Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå klar under våren 
2014. slutbesiktning, slutfakturering och markkostnader kvarstår. Återstående medel, 
6 315 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Målerilokaler Ösby. Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och byggnationen kommer att 
påbörjas under våren 2014. Återstående medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Renovering Lärkans simhall. Budget 500 tkr. En kartläggning och kostnadsberäkning av 
underhållsbehovet har genomförts. Återstående medel, 395 tkr, återlämnas i bokslut. 

Räddningstjänst 

Merparten av avvikelsen, l 036 tkr står de två projekt som är kopplade till Krisberedskap f 
Totalförsvar för. 

Den återstående avvikelsen är i huvudsak relaterad till utebliven investering i brandslang och 
lägre investeringskostnader till övningsfält. 
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FRAMTIDEN 

Kommunchef 

• Fortsatt arbete med att utveckla och stärka de kommunala verksamheternas 
samarbetsförmåga och helhetsansvar. 

• Vidareutveckla samverkan mellan de kommunala bolagen, kommunens förvaltningar 
och Företagarcentrum 

• Stärka och utveckla kommunens omvärldsbevakning. 

Medborgarkontor 

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

• Utveckla den Digitala agendan med e-strategiskt program med framtagning av riktlinjer 
för exempelvis bredband och IT-säkerhet. 

• Utveckling och omgörning av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via webben. 

• Exponering av Sala och genomföra olika aktiviteter genom annonsering, trycksaker, 
mässor och expomateriaL 

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

• Implementera ePhorte (dokument- och ärendehanteringssystem) i verksamheterna som 
förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar ärendeprocessen, ökar servicenivån 
och förenklar rutiner. 

• Utveckla Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötesplats för oiika 
verksamheter. 

• Säkerställa en säkrare miljö för vår !T-utrustning som ser till att sårbarheten elimineras 
för yttre omständigheter. 

• Kontaktcentret ska i framtiden kunna direkthantera enklare ärenden som idag sköts av 
handläggare vid olika verksamheter. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) med vidare 
publicering på Sala kommuns hemsida. 

Kultur-och fritidskontor 

Kultur- och fritidskontorets verksamhet syftar till att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom 
kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdom. 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall. 
• Påbörja arbetet med kulturplanen 2014-2016, med prioritering på barn och ungdom. 
• Kv. Täljstenens utveckling. 
• Fortsatt satsning på digital delaktighet. 
• Renovering alternativt nybyggnation av simhallen. 
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Samhällsbyggnadskontor 

• Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkön i kvarteret Lodjuret på 
Ängshagen när väg och VA är färdigbyggd. 

• Kurnia Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds tomtkön. 

Tekniskt kontor 

• Upphandling av vinterväghållningen, nu med fleråriga avtal. Krav kommer då att ställas 
på GPS-registrering, för bättre uppföljning av entreprenörer. 

• Inom gatudriften kommer utbytet av trasiga och slitna skyltar att prioriteras. 
• Inom parkverksamheten kommer arbetet med att identifiera och ta ned riskträd att vara 

fortsatt prioriterat. Almsjukan har på nytt blossat upp i och med den torra sommaren 
2013 och många döda almar behöver därför tas ned. 

• Parkverksamheten kommer även fokusera på sikt och säkerhet på gång- och cykelbanor. 
Föryngringar av buskage ger ökad sikt, ljusare parkmiljöer och en ökad trygghet för 
gående och cyklister. Arbetet med att föryngra buskagen vid gång- och cykeltunnlar 
fortsätter. 

• skogverksamheten har tagit fram en skogsbruksplan för skogsområdet kring Norrberg. 
Området har under längre tid varit i behov av åtgärder men med det tätortsnära läget 
och det täta friluftslivet har det ej varit lämpligt med föryngringsawerkning eller större 
gallring. Liibecks modell kommer nu att tillämpas. Modellen lämpar sig väi för detta 
område då man endast tar ut de för awerkning mogna träden och lämnar övriga träd 
orörda. Modellen har genom sitt varsamma skogsbruk blivit populär både i Sverige och 
utomlands under de senaste åren. 

• Under första halvåret kommer kommunens kartdatabas att byta koordinatsystem för att 
komma i fas med de flesta övriga kommuner i landet. 

• Det kommunaltekniska programmet Geosecma kommer att uppgraderas till Geosecma 
for ArcGis under första halvåret. 

• För att uppnå en väl fungerande e-förvaltning är en förutsättning att kommunen och 
myndigheter samverkar. För att underlätta detta kommer avta! träffas om 
Geodatasamverkan, vilket är ett samarbete mellan olika aktörer på alla nivåer EU, 
nationell, regional och lokal. Detta medför för kommunen tillgång till ett stort antal 
myndigheters information. 

• Rivning av hus B på Centralskolan Västerfärnebo. 
• Omarbetning av internhyresavtalen för kommunens egna fastigheter till följd av 

införande av komponentavskrivning. 
• Flytt till nya lokaler för tekniska kontorets lokalförvaltning. 
• Modernisering av centralförråd och fordonsverkstad ska ske. 
• Nytt förrådssystem ska införas. 
• Ny dieselpumpstation vid kommunens centralförråd. 
• Planering, tillsättning och uppstart av den kommande nya måltidsenheten och dess 

organisation. Detta för att hitta en kostnad för måltiderna och en sann pris bild. 
• Beslut om vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter ska tas. 
• Ökade reningskrav för kväve för Sala avloppsreningsverk 
• Investeringsprojekt för Sala resecentrum samt Sala stadspark kommer genomföras. 
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Räddningstjänst 

• Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan ett nytt avtal som ger 
högre ersättning vara ett sätt att minska risken (dock höjs kommunens kostnader). 

• Översyn av fordonsplanen i akt och mening att hitta fordonslösningar som inte kräver C
behörighet inom deltidsorganisationen-

e Förebyggandeorganisationen står inför pensionsavgång- hur skall den organiseras i 
framtiden? 

• Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förutsätter en 
samordning mellan det civila och militära försvaret- detta innebär krav på planering i 
kommunerna. 

Personalkontor 

• Fortsatt utveckling och anpassning av kommunövergripande processer och rutiner för 
HR-området. 

• Utveckla konsultativt förhållningssätt gentemot chefer i organisationen i syfte att 
stödja/lära ut/öka professionellt agerande i HR-processer. 

• Lönekartläggning. 
• Jämställdhetsplan. 
• Arrangera tematräffar för chefer. 
• Utveckla dag för nyanställda - nytt program. 
• Effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocess. 
• Se över behov av arbetsmiljöutbildning. 
• Implementera uppdaterat lönesystem. 
• Upprätta styrdokument som t ex rik'tlinjer för friskvård, mutor och jäv, gåvor, 

distansarbete och lokait avtal om flexibel arbetstid. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bokslut 2011 2012 2013 
Verksamhetsmått 

Anta l å r sarbeta re Ksf 297,4 

Antal anställda tsv 54 313 327 

Antal anställda visstid 3 18 13 

sjukfrånvaro% 1,4 3,2 3,4 

Tekniskt kontor 

Text 2011 2012 2013 

Vinterväghållning 

Kostnader totalt, t kr 4 746 3 712 4404 

Kostnad/invånare, kr 220,35 171,73 202,52 

Lokalförvaltning 

Kostnader skadegörelse, tkr 226 163 320 

Kostnader städ, tkr 9 943 9 838 10 542 

Va r av extrastä d, t kr 372 295 307 

Kostverksamhet 

Kostnader totalt, tkr 51155 52 922 52 214 

Portion/årsarbeta re, styck 74 80 67 

Kostnader hyra, tkr 9 255 10472 11258 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 26 595 28035 24 463 

Varav kapitalkostnad, ti<r 7 529 7938 6 984 

Intäkter från taxa, tkr 24422 27 768 28 660 

Renhållning 

* Kostnader totalt, tkr 22 079 23235 22 664 

* Kostnad/invånare, kr l 024 l 075 l 042 

Intäkterfrån taxa, tkr 19 335 20903 22 152 

Personal 

Kostnader löner, tkr 68 720 70 950 69 360 

*Måtten är omdefinierade 2011 och motsvarande justering är gjord för värdena 2009 och 2010. 

Kultur-och fritidskontor 

2011 2012 2013 

Antal besökare Täljstenen 7 800 8 200 8 500 

Antal besökare på biblioteket 133 654 139 242 139 586 

Kommunal subvention per 35,54 38,00 52,6 
besök i Simhallen 

Antal i % av de 11 11 11 
bidragsberättigade 
föreningarna som har antagit 
en trygghetspolicy 

Andelen barnböcker av den 40,3 40,5 42,8 
totala utlåningen i % 
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BILAGA- INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Tabell 3: Indikatorsammanställning 

Mål Indikator 2013 2012 2011 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen Befolkningsprognos +28 +33 
är positiv kommer i februari 

2014 

Ett växande Sala Antalet fastställda 2 9 3 
detaljplaner för 

bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Ett växande Sala Försäljn.värdet på 1388 1289 

fastigheter ökar 

Ett växande Sala Antalet lägenheter ökar +93 +31 

Ett växande Sala sala förbättrar sin 233 230 257 
placering på Svenskt 

Näringslivs ranking med 
20% 

Ett växande Sala Handläggnings- Målet är uppfyllt. 
tiderRäddningstjänst Kontrollerat via intern 

kontroll 

En långsiktig hållbar Sala har en bra livs- och Ingen mätning 57 Ingen mätning 
social utveckling boendemiljö 

En långsiktigt hållbar Andelen nöjda Ingen mätning 54 Ingen mätning 
social utveckling medborgare, trygghets-

och säkerhetskänsla 
Tekniskt kontor 

En långsiktigt hållbar Andelen nöjda Ingen mätning 58 Ingen mätning 
social utveckling medborgare, miljöer i 

gatu- och parkmark 

En långsiktig Andelen lokalt Redovisas i 
miljömässigt hällbar producerad energi ökar kommunövergripa n de 
utveckling av den totala bokslut 

energianvändningen 

En långsiktig Antal resor med 259 907 254 209 252 568 
miljömässigt hållbar koiiPktivtrafik ökar 
utveckling 

En långsiktig Utsläpp från bilar Redovisas i 
miljömässigt hållbar minskar kommunövereripande 
utveckling bokslut 

En långsiktigt Andelen återstående o 4 s 
miljömässig hållbar oljeuppvärmda 
utveckling fastigheter 

En långsiktigt Andelen ekologiskt 25% 20,3% 15% 
miljömässig hållbar producerade produkter 
utveckling i kostverksamheten 

En långsiktigt Andelen matsvinn i 9% 
miljömässig hållbar kostverksamheten 
utveckling 

En långsiktigt Andelen ökad 189 323 170 084 51632 
miljömässig hållbar biogasproduktion 
utveckling 

En långsiktigt Andelen nöjda Ingen mätning 51 Ingen mätning 
miljömässig hållbar medborgare, gång- och 
utveckling cykelvägar 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 

Nöjda medborgare Salas medborgare är Ingen mätning 65 Ingen mätning 
och brukare nöjda med kvaliteten 

och service 

Nöjda medborgare Andelen nöjda kunder i Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 
och brukare kostverksamheten 

Nöjda medborgare Andelen nöjda gäster i Ingen mätning 90% Ingen mätning 
och brukare kostverksamheten 

Nöjda medborgare Andelen nöjda Ingen mätning 65 Ingen mätning 
och brukare medborgare avseende 

sophämtningen. 

Nöjda medborgare Andelen nöjda Ingen mätning 82 Ingen mätning 
och brukare medborgare, vatten och 

avlopp 

Nöjda medborgare Andelen nöjda Ingen mätning 65 Ingen mätning 
och brukare medborgare, 

sophantering 

Nöjda medborgare Andelen nöjda Ingen mätning 49 Ingen mätning 
och brukare medborgare, gator och 

vägar 

Nöjda medborgare Andelen nöjda Ingen mätning 62% Ingen mätning 
och brukare medborgare Kultur- och genomförd 

fritidskontor 

Nöjda medborgare Antal medielån Rikssnittet meddelas 6,8% 
och brukare (biblioteket) per senare 

invånare ska överstiga 
rikssnittet 

Nöjda medborgare Antal besökande i 89 051 90455 
och brukare simhallen ska överstiga 

115 000 
Nöjda medborgare SCB-undersökning " Hur ingen mätning sa la 77 ingen mätning 
och brukare. r;öjda är medborgarna genomförd Heby 75 

med Snittindex 
räddningstjänsten". medverkande 

kommuner 74 

God service av hög Sala har bra bemötande Ingen mätning Ej mätbart Ingen mätning 
kvalitet och tillgänglighet 

God service och Antal utryckningar. Ingen kommentar 
kvalitet. Händelsetyp. 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 

God service och Andellyckade Ingen mätning 
kvalitet. utryckningar. 

God service och Öka brand- och Ingen mät ning 
kvalitet. sjukvårdskunskap i 

kommunerna. 

God service och Avvikelserapporter mot o 
kvalitet. sos Alarms 

handläggning av 
inkommande 112-

samtal. 

God service och Hålla faststä lld o o 1 
kvalitet . anspänningstid. • 

Mäts i avvikelse-
rapportering. 

Påverkan och Salas medborgare är Ingen mätning 37 Ingen mätning 
inflytande för med och påverkar och 
kommunens har inflytande 
medborgare 

Påverkan och Antalet inköps- förslag 13,1 11,3 % 
inflytande för via webben ska utgöra 
kommunens 5% av alla inköp 
medborgare (biblioteket) 

Påverkan och Antalet genomförda Påverkan och 95% 
inflytande för förslag från inflytande sker i 
kommunens ungdomarna i dialogform 
medborgare ungdomslokalen ska 

överstiga 90 % 

Trygg säker och Andelen skador/ 66% 69% 65 % 
utvecklande olycksfall/brott minskar 
arbetsmiljö t ill 50% av tot. antal 

registreringa r 

Trygg säker och sjukfrånvaron 3,4 % 4,7 % 4,3 % 
utvecklande understiger 5 % 
arbetsmiljö 

Trygg säker och Korttidsfrånvaron ska Ingen mätning 1,5 dgr 
utvecklande aldrig överstiga 3,0 
arbetsmiljö dagar per person och år 

Kultur- och frit idskontor 

Trygg, säker och skadade personer o 1 
utvecklande under räddnings-
arbetsmiljö uppdrag. 

Trygg, säker och sjukfrånvaro 3,0% 1,49% 2,5% 
utvecklande Räddningstjänst 
arbetsmiljö 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 

Delaktighet och Ett ökat antal chefer Ingen mätning 
inflytande för och arbetsplats-ombud 
medarbetarna rapporterar att de 

använder sig av FAS-
modellen 

Delaktighet och Personalen i 5,9 
inflytande för medarbetarenkäten på 
medarbetarna en 8-gradig skala 

betygssätter inflytande 
till minst 6 

Tydligt och bra Vi har en gemensam Ja, via ledarpolicy (ej 
ledarskap idealbild av ledarskap mätbart) 

och medarbetarskap 

Tydligt och bra Antalet chefer som har o 
ledarskap personalansvar 

för mer än 30 
medarbetare är noll 

Tydligt och bra Personalen i Ersatt av Ej genomförd pga. 
ledarskap medarbetarenkäten på medarbetarenkät organisationsförändring 

en 8-gradig skala 
betygssätter ledarskap 
till minst 6 Kultur- och 

fritidskontor 

*Tid från larm tills brandbilen lämnar brandstation. 
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Bokslut 2013 Överförmyndare 

VERKsAMHETSANSVAR 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över 
förvaltarskap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör 
de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. 

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som 
överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 
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Bokslut 2013 Överförmyndare 

MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

Aktiviteter 

o 
t 

• 
® 

Årsräkningar som är inlämnade före l mars ska vara färdiggranskade 
senast sista augusti samma år. 

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om 
överförmyndarens verksamhet. 

Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och 
ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter 
och till aktuella externa aktörer. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet: 

Granskningen av årsräkningarna var klar i början på september 
månad. För att klara detta timanställdes en handlaggare som enbart 
sysslade med granskning av årsräkningar. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är 
genomförd. 

Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och 
till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. Under senare deien 
av året har informationen dock varit mer sporadisk eftersom den ena 
handläggaren avslutade sin anställning i juni och den andra avslutade 
sin anställning i september och det tar tid för de nyrekryterade att 
sätta sig in i arbetet. 
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Bokslut 2013 Överförmyndare 

ÅRET SOM GÅTT 

Under året har en rekryteringsprocess avslutats och två nya handläggare har 
rekryterats, då den ena handläggarna avslutade sin tjänst i juni och den andra i 
september. Den ena nya handläggaren tillträdde i mitten på augusti och den 
andra i början på oktober. Olyckligtvis fallerade boendesituationen för den sist 
tillträdde handläggaren, som då valde att avsluta sin anställning och återvända 
till hemorten. En ny rekryteringsprocess inleddes därför och den beräknas vara 
avslutad i början på 2014. 

Under året har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del merjobb med 
att granska sluträkningar. 

Överförmyndaren har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen. 

EKONOMI 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 

3 111 2 953 3 163 

273 160 197 

2 838 2 793 2 966 

Budget Avvikelse 

3 290 127 

150 47 

3140 174 

Öveförmyndare redovisar överskott 174 tkr. Den största delen av överskottet 
hänför sig till personalkostnader. 

De ensamkommande flyktingbarnen kostade 88 tkr mindre än budgeterat, 
samtidigt som vi fick tillbaka 4 7 tkr mer än budgeterat från Migrationsverket 
Detta innebär att de ensamkommande flyktingbarnen totalt kostade 135 tkr 
mindre än budgeterat. 

Arvodet för ställföreträdarna har blivit 76 tkr lägre än budgeterat. Detta beror 
sannolikt på att fler huvudmän än beräknat har blivit betalningsansvariga för 
arvodet. 

7 (lO) 



Bokslut 2013 Överförmyndare 

FRAMTIDEN 

Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. Framför allt ökar behovet 
av gode män i svåra ärenden, dvs ärenden där det förekommer både ett missbruk 
och en psykiatrisk diagnos. De gode män som rekryteras till dessa ärenden 
kräver mycket coachning och utbildning för att kunna klara sitt uppdrag. 

En ny handläggare ska rekryteras under 2014 och båda handläggarna kommer 
att genomgå adekvata utbildningar för att öka och bibehålla den höga 
kompetensen inom överförmyndarverksamheten. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Tabell!: Verksamhetsfakta 

Bokslut Bokslut Bokslut 

2011 2012 2013 

Verksamhetsmått 

Anta l aktiva ärenden 367 358 359 

Redovisningsskyldiga 250 294 239 
ärenden 

8(10) 
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Dlarlenr 

Dpb: 

.. .. o 

BEGARAN OM TILLAGGsBUDGET l 2014 ARS DRIFTSANSLAG 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget 

Medborgarkontor 

Cykelleder 2 283 

Tekniskt kontor 

Lokalförvaltarna -3 140 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 516 

Summa -341 

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT 

Medborgarkontor 
Cykelleder 

Redovisat 

998 

-6127 

-116 

-s 245 

Awikelse 

1285 

2 987 

632 

4904 

Äskas överfört 

1285 

2 000 

so o 
3 785 

Resterande budget 2012 avseende medfinansiering till cykelleder, 998 tkr, begärdes och beviljades 
(Kf 2013-04-29) som tilläggsanslag 2013 i bokslut 2012. Under 2013 har 998 tkr utbetalts till Bygde
föreningen Tärnan som medfinansiering. Av 2013 års budget, 1 285 tkr, har ingen redovisning skett 
utan hela budgetbeloppet kvarstår. 

Tekniskt kontor 
Lokalförvaltarna 
En större ombyggnation av köket på Ösby Naturbruksgymnasium har varit inplanerad under hösten 
2013. I samband med detta har även ett underhåll av fastigheten legat med i planeringen. Underhållet 
avser en större renovering av källarvåningen för bland annat omklädningsrum, matsal, aula samt 
byggnationer av teknikutrymmen. Det förekommer dessutom fuktskador i fasad. Kostnaden för detta 
är ca 2 000 tkr. Om byggnationen av köket har på grund av en längre upphandlingstid än förväntat 
samt ett för högt pris, som under hösten har förhandlats ner, inte kommit till stånd under 2013. Detta 
har medfört att renoveringen av resterande delar inte har kunnat genomföras då det skulle påverka 
verksamheten negativt om skolan är en byggarbetsplats under en så lång tid. 

Räddningstjänst 
Civilförsvar 
I bokslut 2012 begärdes och beviljades tilläggsanslag för 2013, 500 tkr i form av outnyttjad statlig 
ersättning som var betingad av att kommunen inte kan använda dessa pengar för andra ändamål än de 
som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar. Den verksamhet som planerades för 2013 har dessvärre 
uteblivit, varför de överförda medlen inte använts. 



HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2014-ÅRS VERKSAMHET? 

Medborgarkontor 
Cykelleder 
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till cykelleder. 

Tekniskt kontor 
Lokalförvaltarna 
I underhållsplanen finns inga medel för underhållet på Ösby under 2014, därför är det av stor vikt att 
de medel som ligger kvar från 2013 kan användas till de tänkta åtgärderna. 

Räddningstjänst 
Civilförsvar 
Önskemålet är att de outnyttjade 500 tkr överförs ti112014. Detta möjliggör att den verksamhet som 
planerades för 2013 i stället kan genomföras 2014. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGsBUDGET 

Medborgarkontor 
Cykelleder 
Föreslås att 1 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas som medfinansiering av cykelle
der. 

Teknisk-t kontor 
Lokalförvaltarna 
Föreslås att 2 000 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till underhäll på Ösby 
Naturbruksgymnasium. 

Räddningstjänst 
Civilförsvar 
Föreslås att 500 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till ändamål som är kopplade till 
ansvar 19 Civilförsvar. 
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BEGARAN OM TILLAGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRAN VERK-
o 

SAMHETSARET 2013 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt 

Medborgarkontor 

Hemsidan omgörning 

Bredband på lands-
bygden 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Teknisk service-
program 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Räddningstjänst 

Krisberedskap övergr. 

Krisberedskap ACC LEH 

Summa 

MOTIVERING 

Medborgarkontor 
Hemsidan omgörning 

Nettoanslag 

450 

2 000 

s 989 

25 528 

1855 

2 450 

l 739 

105 022 

566 

478 

146 077 

Förbrukat 

o 
529 

2003 

7 832 

1673 

l 763 

120 

7S 139 

94 

o 
90153 

Awikelse Överföres till 
2014 

450 450 

1471 1471 

3 986 3 472 

17 696 15 317 

182 275 

687 687 

1619 1619 

28 883 25 225 

472 472 

478 478 

55 924 49 466 

Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att faktureras under 2014. 

Bredband på landsbygden 
Arbeten är beställda men kommer att faktureras under 2014. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram: 
• Utplacering kommunala cykelpumpar. Budget 182 tkr. Investeringsprojektet avses utföras un

der våren 2014. Budgeterade medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 
• Områden aktuellaför planläggning. Budget 2 041 tkr. Inget investeringskonto för utförande av 

gator i samband med detaljplaneläggning finns för 2014. Återstående medel, 2 035 tkr, äskas 
därför i överfört anslag till 2014. 



• Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad. Budget 234 tkr. Inväntar exploatörs 
utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 327 tkr. Återstående medel, 221 tkr, äskas i överfört 
anslag till2014, för projekt för hastighetsdämpande åtgärder på Östra Thulegatan. 

• Parkeringsplats vid lekparkenjStadsparken. Budget 800 tkr. Avvaktar genomförande i samband 
med stadsparkens övriga utbyggnad. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

VA-program 
• Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 3 401 tkr. Ersättningar kvarstår att 

betala ut för ledningsrätt. Utav återstående medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört anslag till 
2014 och resterande, 1 411 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2. Budget 5 500 tkr. Projektering och beställ
ning av material har skett under 2013. Projektet genomförs under första kvartalet 2014. Bud
geterade medel, 5 500 tkr äskas i överfört anslag till2014. 

• ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 6 515 tkr. Upphandlingen har överklagats vid två 
tillfällen och ny upphandling sker under första halvan 2014. Övervakningssystemet centralt för 
verksamhets drift. Återstående medel, 6 418 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• VV Atgärder inom vattenskyddsom råden. Budget 466 tkr. Avvaktar beslut om vattenskyddsom
råden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• VA-sanering samlingskonto. Budget 4 621tkr. Strumpinfodringar som planerats 2013 har ej 
genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

Parkprogram 
• stadsparken, kiosk och servering, utredning. Budget 331 tkr. Utförs i samband med stadsparks

projektet. Återstående medel, 275 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

Teknisk service program 
• Förrådsinventarier. Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under november för ett moder

nare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte genomförd. Budget 250 tkr, äskas i överfört an
slag till 2014. 

• Maskiner. Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit genomföras under året på 
grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. Återstående medel, 340 tkr, äskas i överfört anslag 
till 2014. 

• Verkstadsinventarierjarbetsredskap. Budget 200 tkr. Modernisering av verkstaden sker. Fort
satta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

Gruvans vattensystem 
• Renovering sluss vidjakobMatts kvarn. Budget 697 tkr. Pågår, avslut av projekteringen samt 

realisering av projektet sker 2014. Återstående medel, 635 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Säkerhetsväg Storljusen. Budget 774 tkr. Samtal pågår med fastighetägare kring storljusen för 
att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. Återstående medel, 770 tkr, äskas i överfört an
slag till 2014. 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma SilvköparenjO/ov jonsjDammboski. Budget 268 tkr. 
Projekteringen är genomförd men ej fullt ut fakturerad av Trafikverket Återstående medel, 
214 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 



Lokalprogram 
• Medborgarkontor. Budget 400 tkr. Byggnation pågår och kommer att vara klart under januari 

2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 
• Gårdar. Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och Centralskolans gård pågår. 

Arbetet kommer att påbörjas under sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

• Byte ventilation Ösby gymnasium. Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av köket på Ösby blivit 
framskjutet till 2014 har inte arbetet med ventilationen kunnat påbörjas. Återstående medel, 
2 000 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Projektering Ranstaskola och förskola. Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram 
ett underlag för om byggnation/nybyggnation av skola och förskola. Återstående medel, 4 72 
tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Upprustning Hällsjöbadet Budget 200 tkr. Avvaktar besked från verksamheten angående be
hovet av upprustningen. Återstäende medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar. Budget 800 tkr. Arbetet pågår och förväntas vara 
klart under våren 2014. Återstäende medel, 316 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav mm. Budget 650 tkr. Arbete med byte av bland annat 
oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets gärd pågår och förväntas stå klart under 
första kvartalet 2014. Återstäende medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Tillagningskök Ösby. Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är klart och arbetet 
beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 9 804 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Äldreboende byggnation. Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att st~ klar under våren 2014. 
slutbesiktning, slutfaki:urering och markkostnader kvarstår. Återstående medel, 6 315 tkr, äs
kas i överfört anslag till 2014. 

• Målerilokaler Ösby. Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och byggnationen kommer att påbör-
jas under våren 2014. Återstående medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Räddningstjänst 
Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH 
Då kommunen inte kan använda dessa mede! för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19, 
föreslås att de redovisade avvikelserna, 4 72 tkr och 4 78 tkr för dessa båda projekt, förs över till 
investeringsbudgeten för 2014. 
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LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/177 

Redovisning av intern kontroll2013 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente fcir intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, 
fakturahantering, attesträtter och betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller 
delar av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/22/1, redovisning 

Kommunchef )enny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per~Olcv Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
i!tt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!tt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2013 FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska 
nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

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

Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, fakturahantering, attesträtter och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvaltning. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna genomförd intern kontroll för 2013 avseende 

kommunstyrelsens förvaltning. 
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:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/fårvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat - iakttagelser: 

Kontrollrapport 

Kommunstyrelse/Kommunstyrelsens fOrvaltning 

Datorinköp 

2 (19) 
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Kartlägga vilka fårvallningsinterna rutiner som finns får datorinköp 

Kontroll har gjorts av den rutin som infårdes 20 Il av !T -enheten får 
fårvallningarnas inköp av datorer. Direktivet är att fårvaltningarna ska 
göra sina datorinköp själva via luvids e-handel (www.ehandel.invid.se). 
Vid kontrollen framkom att beställningsrutinen ärofårändrad mot 2012 
och att den fungerar väl. Rutinen har använts i drygt två år och fler 
beställare än tidigare har övergått till att beställa datorer via 
e-handelssidan istället får att använda sig av helpdesk på TT-enheten. 

Behörighet till att beställa datorer viaInvidse-handel har får 
Kommunstyrelsens fårvaltning i fårsta hand tilldelats fårvaltningschef, 
kontorschefer samt enhetschefer. Ä ven några nyckelpersoner på 
fårvallningen har tilldelats den möjligheten. 

Rutinen är att närmaste chef beslutar om en dator ska inköpas och då kan 
antingen chefen beställa eller också kan man ta hjälp av helpdesk på 
!T -enheten. 

Vid beställningstillfållet loggar man in på ett "personligt konto" där 
samtliga uppgifter är fårifYllda, bl.a. leveransadress och fakturaadress. 
På e-handelssidan finns ett avtalssortiment av produkter, särskilt 
anpassade till de nätverk som används av kommunen. Det är mycket 
viktigt att datorerna är anpassade till Sala kommuns nätverk så att 
!T -enheten kan lämna support får dessa. 
I inköpspriset får datorn ingår även installation av densamma. 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 
(samtliga personer som innehar konto fdr att 
beställa har också fått en rutinbeskrivning) 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utfård 

Kontrollansvarig: 

2014-01-14 

Anna Cedervång 
redovisningsekonom 

x 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/forvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat- iakttagelser: 

Kontrollrapport 

Kommunstyrelse/Kommunstyrelsens förvaltning 

Inköp sker hos avtalade leverantörer 

3 (19) 
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Kontroll ska göras 2013 att inköp sker hos avtalade leverantörer. 

För 2013 har kontroll specifikt gjorts av kontoslaget 40240, möbler och 
textilier. 

Sala kommun har ramavtal via Sveriges kommuner och landsting får 
inköp av kontorsmöbler. Inköp kan göras hos Input Interiör Sweden AB, 
Edsbyverken, EFG Kontorsmöbler AB, Kinnarps samt på IKEA. 

Under 2013 inköptes till Kommunstyrelsens forvallning kontorsmöbler 
till ett värde av 721 tkr. 19 tkr av dessa avräknas eftersom de avser 
möbler speciellt riktade till biblioteksverksamhet 18 tkr avräknas 
dessutom for gardininköp eftersom vi inte behöver ha avtal på detta 
p.g.a. det låga inköpsvärdet. Av resterande belopp 684 tkr har möbler 
inköpts från Kinnarps till ett värde av 585 tkr. Resterande 99 tkr har 
inköpts från ej avtalade leverantörer. Det betyder att köptroheten till 
avtalade leverantörer blir 85,5 %. 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inköp hos ej avtalade leverantörer har gjorts med 99 tkr. 

Kontroll utford 

Kontrollansvarig: 

2014-01-17 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 

x 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNlNG 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Fakturahantering 

Resultat- iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning bar konstaterats: 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja 
x 

x 
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Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/f6rvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/ system): Fakturahantering 

Resultat - iakttagelser: 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd (datum) 
Jenny Lundin, 2013-12-13 

Ja 
x 

x 

s (19) 
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JENNY NOLHAGE 

Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Attesträtter 

6 (19) 
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Resultat- iakttagelser: Kontrollen är genomförd. Attesterna har uppdaterats flera gånger under året i 
samband med omorganisationen och är nu justerade så att det stämmer med den nya organisationen. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja 
x 

Nej 

x 

x 
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:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Betalkort 

Resultat- iakttagelser: Kontrollpunkten är ej aktuell. Det finns idag inga betalkort knutna till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontrollpunkten bör utgå. 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja Nej 
x 

x 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Inköp av qänster, kurser och varor 

Resultat- iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomforas under hösten. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja 
x 

x 

8 (19) 
2014-01-23 

JE NNY NOLHAGE 

Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/forvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system): 
Kostenheten 

Kontrollrapport 

Näringsriktiga menyer inom skola och förskola 

Resultat- iakttagelser: 

Skola och Förskola: 

9 (19) 
2014-01-23 

JENNY NOLHAGE 

Kostenheten har nnder perioden serverat en väl sammasatt och varierad kost med bra näringsinnehåll 
enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Samtliga skolor har minst två rätter all välja mellan, de flesta tre. 
Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över menyer och arbetar for att få in mera rotsaker, 
baljväxter och grönsaker i recepten. Kostenheten serverar 25 %ekologiska livsmedel. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd (datum) 20 I 40114 

Kontrollansvarig: 
Magdalena Perers 

Kostekonom 
Kostenheten 

Ja 
x 

x 

Nej 

x 
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:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/systern): 
Kostenheten 

Kontrollrapport 

Näringsriktiga menyer inom äldreomsorg 

Resultat- iakttagelser: 

Äldreomsorgen: 

10(19) 
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JE NNY NOLHAGE 

Kostenheten har under perioden serverat en väl sammansatt kost med bra näringsinnehålL Hänsyn har 
tagits till de måltider som kostenheten ansvarar for. Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över 
menyer for äldreomsorgen. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd (datum) 20140114 

Kontrollansvari g: 
Magdalena Perers 

Kostekonom 
Kostenheten 

Ja 
x 

x 

Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/forvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 

Handläggning V A anslutningsärenden ska ske inom !'yra veckor 

Resultat- iakttagelser: 
Handläggningstiden har hållits 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

En tydligare rutin for uppfoljning krävs. 

Kontroll ulford (datum) 2014-01-10 

Kontrollansvarig: Lisa Granström 

Ja 
x 

x 

11 (19) 
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Nej 

x 
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:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: Ks/Kommnnstyrelsens rörvaltning/ Knltnr- och fritidskontor 
Process (rutin/system): 
Kontroll: Rntin- och systembeskrivningar 
Genomgång av rutinen för vattenprovtagning ska göras under våren och vi ska samla ihop de berörda 
för en genomgång och efter det ska vi kontrollera hur det fungerar_ 

Resultat- iakttagelser: 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kommentar: 

Under 2012 har rutiner setts över både att själva genomföra provtagningen samt de prover som skickas 
iväg för extern konfirmering. 

Vattenprovtagning sker vatie dag eller vid behov samt att ett vattenprov skickas iväg för extern 
konfirmering en gång i månaden. 

Personal som genomför provtagning har genomgått utbildning och tillsammans gått igenom de olika 
rutinerna vid vattenprovtagningen 

Med anledning av att ovan nämnda åtgärder och kontroller genomförts under 2012 och att resultatet 
inte krävde någon åtgärd har inte någon ny utvärdering skett under 2013 då samma internkontrollplan 
antogs 

Kontroll utförd (20 12-11-29) 

Kontrollansvarig: Roger Nilsson, TF Enhetschef 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Fakturahantering. 

13 (19) 
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JE NNY NOLHAGE 

Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar 
beställningarna 

Resultat- iakttagelser: Inga brister har noterats. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utford (datum) Löpande under året 

Kontrollansvari g: Administratör Asa Norling 

Ja 
x 

Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/forvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningsljänst 

Betalkortsanvändning. 

14(19) 
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JENNY NOLHAGE 

Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och 
kontrolleras mot kontoutdragen från kortleverantören. 

Resultat - iakttagelser: Inga brister har noterats. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll ulford (datum) Löpande under året 

Kontrollansvarig: Administratör Asa Norling 

Ja 
x 

Nej 

x 
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:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat- iakttagelser: 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddnings\iänst 

Personalomsättning deltidsanställda. 

15 (19) 
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JENNY NOLHAGE 

Kontroll av att deltidsorganisationen är bemannad så att det inte menligt 
påverkar utrycknings\iänsten. 

De vakanser som varit under året (saknas en brandman och två befål) 
kvarstår. Dock innebär det inte att utrycknings\iänsten påverkas negativt, 
utan är mer en personalplaneringsfråga får aktuella deltidskårer. 

Nej 
Rutinen ftmgerar enligt rutinbeskrivning 

Ja 
x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns x 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utfård (datum) Löpande under året 

Kontrollansvarig: Stf. Räddningschef Ove Jansson 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Utalarmering. 
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Avvikelse från avtalad rutin i SOS utlarmningsuppdrag 

Resultat - iakttagelser: Inga avvikelser noterade 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utförd (datum) Löpande under året 

Kontrollansvarig: Insatsledarna 

Ja 
x 

Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNlNG 

Nämnd/fcirvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse!Räddnings\jänst 

Insats. 
Samtliga uppdrag kontrolleras 

17 (19) 
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JENNY NOLHAGE 

Resultat - iakttagelser: Då kontrollansvaret åvilar Räddningschefen har detta inte utfcirts under 
årets sista sju månader beroende på pensionsavgång och nyrekrytering. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Brister relaterade till personalomsättning. 

Kontroll utförd (datum) Löpande under årets första 5 månader 

Kontrollansvarig: Räddningschef 

Ja Nej 
x 

x 
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:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 2013 

Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Process (rutin/system): Godkänd rökdykare. 
Räddningstjänstens rökdykare genomgår årlig fysisk och 
medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. 

Resultat- iakttagelser: Samtlig berörd personal har genomgått erforderlig kontrollverksamhet. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utförd (datum) Årligen 

Kontrollansvarig: Styrkeledare 

Ja 
x 

Nej 

x 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat- iakttagelser: 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Förebyggande brandskydd. 

19 (19) 
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Myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor 

All tillsyn som enligt tillsynsplanen skulle genomföras under 2013 har 
genomförts. 

Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Ja 
x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns x 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utförd (datum) Årligen 

Kontrollansvarig: Stf. RäddningschefDick Forsberg 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/176 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/23/1, missiv 
Bilaga KS 2014/23/2, intern kontrollplan 2014 

Kommunchef)enny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!ll överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Utdrag 
korrununstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

l ci0 

15 (19) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 g 
DiarleniJ?OJLt ; ! ·_ )}/,JAktbilaga l 
Dpb: l 

Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det 
betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m. m. 

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

Förslag till intern kontrollplan 2014 enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa intern kontrollplan 2014 för 

kommunstyrelsens förvaltning i enlighet med bilaga. 



Intern kontrollplan-Kommunstyrelsens iOrvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 
(rutin/system) 
Kommunstyrelsens 
f"Orvaltning 
Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gång/år 
leverantörer inköpsavtalen följs 
Protokoll ska inlämnas från Kontrollera att Registrator 2 ggr/år 
styrelsemöten i SHE, proloko Il har inlämnats Vid delårs-
Salabostäder, SIFAB samt från styrelsemöten i bokslut och 
Sala Silvergruva SHE, salabostäder, årsbokslut 

SIF AB samt Sala 
Silvergruva 

Sambällsbyeenadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år 
rättssäkert behandlade beslut handläggare 

Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspektioner Berörd 2 ggr/år 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar handläggare 
de har betalat för som faktureras kund 
Kontrollera att beslut om stickprov Berörd 2 ggr/år 
skolskjuts är taget i enlighet handläggare 
med riktlinjer 

Kontrollera att fördelning av stickprov Berörd 2 ggr/år 
tomter i tomtkön sker i handläggare 
enlighet med tomtköregler. 

Metod Rapportering till 

Stickprov Förvaltningschef 

Sökning i ärende- Förvaltningschef 
hanteringssystemet 

Analys av beslut Enhetschef 
från överprövande 
instans 
Antal faktiska Enhetschef 
timmar motsvarar 
beräknat antal 
stickprov samt där Förvaltningschef 
politiken tagit egna 
beslut 

Uppföljning av de Enhetschef 
som fått tilldelning 

Riskbedömning 

Möjlig/Kännbar 

Minde sannolik/Kännbar 

Möjlig/Kännbar 

Möjlig/Kännbar 

Möjlig/Kännbar 

Möjlig/Kännbar 
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 
l (rutin/system) 
' 

Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras V A-ingenjör l ggr/år från Sammantaget för Förvaltningschef Möjligiförsumbar 
Handläggningstiden för inom fyra veckor. och med alla ärenden. och enhetschef 
inkommen januari 2014. 
ansökning/anmälan om 
anslutning till kommunalt 
V A. (Från ansökan till 
lämnad arbetsorder till 
gata/park) 
Räddningst_jänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 

kontrolleras att de med 
pris och kvalitet 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 
kvitton sparas i akt till 
respektive kort och 
kontrolleras mot konto-
utdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomförda kontroller Stf K vartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 
Räddningschef månads och 

kvartalsprov 
Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Q2&Q4 Uppföljning av Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 

Räddningschef årskontroll 
Förebyggande- tillsyner Myndighetstillsyn Stf Q3 Uppföljning av Räddningschef Minde sannolik/Kännbar 

enligt Lag om skydd Räddningschef årstillsyner 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/179 

Reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av kommunfull
mäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att anpassa sig 
till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. Efter kommunfullmäktiges 
antagande av reviderad strategisk plan har arbetet med revidering av verksamhets
planen åter aktualiserats. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/24/1, missiv 
Bilaga KS 2014/24/2, reviderad verksamhetsplan 

Kommunchef Jenr.y Nolltage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att overlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ä(endet till kommunstyreisen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

16(19) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltnmg 

Ink. 2014 -01- 2 9 
Olarlenr '20 j l.J /) ::~Y)JAktbilaga l 
Opb: f 

Reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016 

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att 
anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. Efter 
kommunfullmäktiges antagande av reviderad strategisk plan har arbetet med 
revidering av verksamhetsplanen åter aktualiserats. 

Samtliga kontor har sett över sin bemanning och värderat om vakanta tjänster och 
tjänster med pensionsavgångar måste återbesättas, om vikariat och 
projektanställningar ska förlängas. Samtliga kontor har sett över möjligheter till 
större förändringar i syfte att minska sina kostnader samt möjligheter till sänkta 
kostnader genom allmän återhållsamhet där så är möjligt. 

Förslaget till reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning är 
framförallt justerad avseende siffror. Den text som är förändrad gäller 
räddningstjänsten. Kommunens nytillträdda räddningschef har kompletterat 
reviderad verksamhetsplan med skrivningar om räddningstjänstens verksamhet. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna reviderad verksamhetsplan 

för kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016, samt 
att kommunfullmäktige delges reviderad verksamhetsplan för 

kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016. 
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Verksamhetsplan 2014-2016 

KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REVIDERAD 2014-01-21 
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Verksamhetsplan 2014-2016 

Kommunstyrelsen 

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättnings
strategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 
2020-strategin. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen ska utvecklas- är 
utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrän visionen beslutar 
fullmäktige om en strategisk plan för plan perioden. 

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för 
nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall 
uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strate
giska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning 
har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genom
gångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. 
Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. 

1 VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna 
verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska 
planen. 

DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och 
grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. 
Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara 
kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera 
indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det 
uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i 
form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, 
fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 
nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även 
ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 
planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska 
planen. 



4(60} 
Verksamhetsplan 2014-2016 
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BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 
ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 
ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen 
har uppfyllts. 
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Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa 
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och 
lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör till 
jävsnämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt 
ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och 
förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt 
så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som 
räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer 
upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den 
kommunala verksamhetens utveckiing och den kommunala 
ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

VERKSAM HETSANSVAR 
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VÅR VERKSAMHET 2014-2016 

Verksamheten arbetar under planperioden för att förverkliga de 
politiska målen genom att arbeta externt mot näringsliv, besökare 
och boende. Invånare i Sala ska ha bra förutsättningar till god 
livskvalitet, till framtidstro och känna att man bor i en säker och 
trygg kommun. 

Sala kommuns invånare ska ha inflytande och möjlighet att vara 
delaktiga i samhället. Som invånare i Sala kommun ska det finnas 
möjlighet att själv utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål 
göra aktiva val av boende och utförare av tjänster. 

Förvaltningen leder och driver det strategiska arbetet för att nå 
målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med 
utgångspunkt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
utvecklingsarbete. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förbättra allmänhetens 
och företagens erfarenheter av Sala kommun. Kontoret skall bidra 
med ett bra arbete för att förbättra företagsklimatet 
Samhällsbyggnadskontoret strävar efter ett konsultativt arbetssätt. 
Målet är att ge bästa möjliga service till medborgarna samtidigt som 
man säkerställer en rättssäker, snabb och kostnadseffektiv hantering 
av de ärenden som berör kontorets arbetsfält. 

KOMMUNCHEF 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, 
förvaltningschefernas chef. Kommunchefen har den ledande roBen 
gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga 
externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de 
strategiska frågorna till kommunstyrelsen. 

Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens 
förvaltning. 

l kommunstyrelsens förvaltning ingår följande verksamheter: 

• Medborgarkontor 

• Kultur- ochfritidskontor 

• Samhällsbyggnadskontor 

• Tekniskt kontor 

• Räddningstjänst 

• Ekonomikontor 

• Personalkontor 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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MEDBORGARKONTOR 

Informationsenhet 
Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena 
information, marknadskommunikation, kontorsservice, energi
rådgivning, samhällsvägledning, trygghets- och säkerhetsarbete. Till 
det kommer ansvar för kommunens medborgarkonto r, reception 
samt Salas turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar 
med är medborgare, boende/inflyttare, besökare och turister. 

Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att 
samordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet 
utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att 
bo och verka i. 

Administrativ enhet 
Administrativa enheten har till uppgift att stödja, förvalta och sköta 
de administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

/T-enhet 
IT -enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT- system har 
hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge hög 
kvalitet på stöd och service till användarna. IT -enheten arbetar även 
strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT -system. 
I det strategiska arbetet ingår även att driva och utveckla lT ur ett 
infrastrukturperspektiv för kommunen som helhet. 

juridisk enhet 
Konsumentbyrån är en verksamhet med privatekonomisk 
rådgivning. Enheten arbetar också med skuldrådgivning. 

Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla 
ärenden inom överförmyndarverksamheten. 

KUL TUR- OCH FRITIDSKONTOR 

Kuitur- och fritidskontoret ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett 
omfattande och varierat utbud av kuitur- och fritidsaktiviteter. 
Aktiviteterna ska vara tillgängliga såväl fysiskt, geografiskt som 
ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till aktivt deltagande i 
aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen 
främjas. 

Verksamheten är viktig för al!a, men barn och ungdomar ska 
prioriteras. 

Föreningsservice 
Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom 
kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidskontoret har en 
positiv inställning till föreningssamarbete och ser föreningslivet som 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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en viktig partner när det gäller att förnya och utveckla kultur- och 
fritidsutbudet Kultur- och fritidsnämndens insatser är stödjande och 
kompletterande. 

Biblioteket 
Biblioteksverksamhet bedrivs vid stadsbiblioteket i Salasamt vid 
utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. 
Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets 
webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 
timmar om dygnet 

Ungdomsverksamhet 
Fritidsgårdar drivs i Täljstenen och ideellt med kommunalt stöd i 
Möklinta, Västerfårnebo och Ransta. 

Kultur 
Kultur- och fritidskontoret stöttar lokala föreningslivet i Sala med 
föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarterat Täljstenen där det 
pågår utställningar, musikevenemang och teatrar. Där finns också 
Aguelimuseet och även ett cafe som bas mitt i Täljstenen. 

Lärkan 
På Lärkans sportfält finns en simhall, en idrottshall, en ishall, två 
fullstara gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med 
allvädersbanor, och en curlinghall som drivs i föreningsregi 

SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR 

Planering och utveckling 
Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, 
exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera 
samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer, 
översikts- och detaljplaner, samt utarbeta strategier för att 
åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. 

I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala 
planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på 
kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och 
utvecklingsarbetet 

Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar 
för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklings
frågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt 
beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva 
lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. Att 
det finns bra kommunikationer till och från Sala är en viktig 
framgångsfaktor när det gäller kommunens utveckling. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Byggenhet 
Byggenheten sköter den verksamhet som normalt tillhör 
byggnadsnämnden. Dessutom ingår bostadsanpassning i enhetens 
verksamhet Verksamheten är framförallt reglerad i plan- och 
bygglagen och plan- och byggförordningen, men även i andra lagar 
finns bestämmelser som påverkar arbetsuppgifterna. 

Byggenheten ska därmed fullgöra kommunens uppgifter inom plan
och byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnads
verksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stads
och landskapsmiljö, följa utvecklingen och ta initiativ i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med 
myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och 
upplysningar i plan- och byggnadsfrågor samt övervaka 
efterlevnaden av plan- och bygglagen. 

Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i 
enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att 
alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighets
utövningen och med den service som ges. Samtidigt ska verksam
heten bedrivas så att de mål som satts upp av Sala och Heby 
kommuner uppfylls. Alla tillståndsärenden ska, liksom tillsynen, 
behandlas så att byggnadsverksamheten i kommunerna uppfyller de 
lag- och kvalitetskrav som byggenheten har till uppgift att 
kontrollera. Rättvisa och rättssäkerhet är viktiga i verksamheten. 

Miljöenhet 
Miljöenheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt 
livsmedelsverksamheter inom kommunen. l enhetens uppgifter ingår 
även prövningar av ansökningar samt handläggning av anmälnings
ärenden. Tillsynsansvaret utgår främst från Miljöbalken samt 
Livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar även med hälsoskyddsfrågor 
relaterade till bostäder, skolmiljöer samt offentliga lokaler. 

Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten. 

Kommunens arbete med naturvård är förlagd till miljöenheten 
tillsammans med recipientprovtagning och strategisk miljöplanering. 

Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen 
ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för 
verksamheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras. En 
aktuell resursbehovsutredning skall finnas där kommunens 
resursbehov samt tillgängliga resurser finns redovisade. 

Kommunens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen är nu 
överflyttad från vård och omsorg till samhällsbyggnadskontoret och 
kommer att integreras med tillsynen enligt livsmedelslagen. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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TEKNISKT KONTOR 

Kart/mätverksamhet 
Enheten fungerar till stor del som en serviceorganisation gentemot 
allmänhet och för övriga delar av kommunens förvaltningar. 

Serviceförklaringar 

• Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor. 

• Utstakningar av ny- och tillbyggnad ska utföras inom tre 
dagar. 

• Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad. 

Lokalförvaltning 
Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av 
ändamälsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhäll sker 
på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten svarar även för all om
och tillbyggnad i kommunens lokaler samt nybyggnationer, 
lokal planering, upphandling av lokalvård samt kontroll av 
densamma. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med 
driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och 
energihushällning genomförs kontinuerligt. 

Miljö- och naturvård 
Miljöingenjörens uppgift är att stödja kontorets enheter i frågor som 
gäller miljö samt att föra kontorets talan i miljöfrågor i ett större 
kommunperspektiv. l detta arbete förekommer utredningar, 
projektiedning, deltagande i samverkansgrupper m m. 

Miljöfrågorna är högt prioriterade inom kontoret varför det interna 
arbetet ökar från år till år. För målperioden kommer tyngdpunkten 
ligga på samordning av "Uthåliig kommun'' inom telGliska kontorets 
ansvarsomräden samt frågor kring förorenad mark. 

Gator och vägar 
Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens 
gator och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväg
hällning, konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvatten
avrinning. Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna 
fordon och maskiner. Delar av vinterväghällning, trafiklinje-målning 
samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer. 

Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och 
avlopp samt ombyggnationer av befintliga gator i samband med VA
saneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift 
och underhåll av ett antal enskilda vägar. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Serviceförklaringar 

• Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med 
vintersäsongen 2011- 2012 5 cm för både gator och gång
och cykelvägar, mot tidigare 10 cm för gator och vägar. 

Parker och lekplatser 
Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens 
lekplatser och parker. En bra standard upprätthålls i centrala staden, 
utmed infarterna samt i övriga tätorter i kommunen. Detsamma 
gäller lekplatser som dessutom ska uppfylla EU-kravet vad gäller 
säkerhet. Övrig parkmark sköts med slåtter 1-2 gånger om året samt 
urgallring av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan 
bekämpningsmedel. Verksamheten utför nyetableringar och 
upprustningar av planteringar, belysningar och övriga anläggningar t 
ex broar, bryggor och lekutrustning. 

skogsverksamhet 
skogsverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens 
skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest 
Stewardship Council' s principer. Det innebär bland annat att Sala 
kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv 
med det övergripande målet att naturvård, rekreation och 
ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart 
nyttjande av skogen. 

För kommunen innebär certifieringen även verktyg för att bedriva 
ett aktivt miljöarbete enligt fastlagda riktlinjer, som kan följas upp 
och utvärderas. Ett samarbete finns med bildnings- och 
lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och 
gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby 
Natuibruksgymnasium. skogvaktartjänsten är fiån och med 2012 en 
samordnad tjänst som utöver arbetsuppgifterna som skogvaktare på 
gata/park nu även innefattar arbetsuppgifter som skogsinstruktör på 
skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är även huvudentreprenör på 
kommunens avverkningar och gallringar. 

Gruvans vattensystem 
Gruvans vattensystem, med dess sjöar och dammvallar, har anor från 
1500-talet. Verksamheten innefatta r drift, skötsel och investeringar 
av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll 
av luckor, dammvallar och andra anordningar. Konditionen på 
dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att 
säkerställa flödena och minska risken för dammgenombrott 

Teknisk service 
Enheten tillgodoser de kommunala förvaltningarnas behov av bilar, 
maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från 
centralförrådet Teknisk service följer utvecklingen på 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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miljöbilsutvecklingen för att hålla så hög miljöklass som möjligt för 
kommunens fordon. 

Teknisk planering 
Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner. 
Verksamheten ansvarar för framtagande av investeringsplaner för 
om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, 
lekplatser och allmän platsmark Det innebär projektering, 
kostnadsberäkning, upprättande av bygghandlingar och 
projektledning. 

Trafikadministration 
Verksamheten ansvarar för att planer och utredningar genomförs för 
att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt tillgodoser 
miljömålen. Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nyttokort samt att ansvara för parkeringsövervakning ingår i 
verksamheten. Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs enligt 
gällande Trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter. 

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det 
enskilda vägnätet. 

Serviceförklaringar 
• Handläggningstiden för parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade ska inte vara längre än 4 veckor. 

Kostverksamhet 
Kostenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och 
fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala 
kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de 
serverade måltiderna. 

Måltiderna ska serveras i en trevlig miljö med ett välkomnande 
bemötande av våra gäster. Kostenheten strävar efter att servera 
måltider utan onödiga tillsatser. Måltiderna ska vara närings
beräknade. Maten ska se aptitlig ut, lukta gott och vara fint upplagd. 

Serviceförklaringar 
Kostenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i förskolan, 
barn i skolan samt för äldre: 

• http://www.slv.se 

Renhållning 
Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och 
slam från alla hushåll och företag i Sala kommun med hjälp av 
entreprenörer. Renhållningen har moderniserats med GPS-utmärk
ning samt elektronisk tömningsregistrering. Detta leder till en höjd 
servicenivå samt underlättar för en effektivare kundtjänst service. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 



15 (60} 
Verksamhetsplan 2014-2016 

Kommunstyrelsen 

Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall frän 
hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för 
energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. 
Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en 
anläggning i Kvicksund. 

Va-verksamhet 
Vatten och avloppsverksamheten arbetar för VA-kollektivet. Det vill 
säga alla som betalar va-taxa. Ca 70 o/o av kommunens invånare är 
anslutna till det kommunala avloppsreningsverket och vattenverken. 
Arbetet innebär drift och underhäll av reningsverk, vattenverk, 
pumpstationer och ledningsnät. Totalt i kommunen finns över 50 mil 
ledningsnät. Dagvatten har traditionellt i Sala stad samlats upp via 
ledningsnät och letts till vattendrag och sen vidare till Sagän. 

För att minska avloppets miljöpåverkan arbetar verksamheten 
utifrån den antagna VA-planen. 

Serviceförklaringar 
Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om 
anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från 
ansökan tilllämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Räddningstjänsten har att utföra det uppdrag som enligt lag åvilar 
kommunen dvs. vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador 
till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder och därigenom skydda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljön. 

De förebyggande åtgärderna sker såväl genom tillsynsverksamhet, 
som information och rädgivning till både företag och enskilda. 

De operativa åtgärderna utgörs av att säkerställa en väl övad och 
förberedd utryckningsorganisation med ändamålsenlig materiel och 
utrustning. 

Krisberedskap 

Kommunen skall enligt lag vidta aktiva åtgärder för att minska 
sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera 
krissituationer. 

Genom risk- och sårbarhetsanalyser identifieras de områden som 
kräver åtgärder, vilket också ger underlag för framtagande av planer 
för att hantera olika typer av krissituationer. 

Förrnägan att hantera dessa situationer grundläggs via utbildning 
och övning av förtroendevalda och anställda, samt genom att 
säkerställa samordning mellan olika aktörer inom kommunen 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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avseende planering och förberedelser, genomförande och 
informationsåtgärder kopplade till en krissituation. 

EKONOMIKONTOR 

Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. 
Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomi
strategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekono
miska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande 
och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en 
god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En 
god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning 
för att kunna ge medborgarna och externa intressenter god service. 

Från halvårsskiftet 2012 infördes ett centraliserat ekonomikontor 
vilket innebär att förvaltningsekonomerna och två upphandlare 
organisatoriskt överförts till ekonomikontoret Syftet är att få ett 
enhetligt synsätt i ekonomifrågor och att kommunledningens 
budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade 
organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, 
enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktion, högre 
kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion 
förstärks även den interna ekonomiska kontrollen. 

PERsONALKONTOR 

Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för 
utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och 
arbetsgivarfrågor. Här ingår att, inom personalområdet, utveckla 
styrdokument, rutiner och processer och fungera som ledningsstöd. 

l personalkontorets uppgifter ingår även övergripande arbetsrätts
liga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd 
och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och 
arbetsrätt. 

Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det 
gäller drift och utveckling av lönesystemet. Även samarbete för 
gemensamt utbyte inom personalområdet har inletts under hösten 
2012. 

Ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder är ett 
nödvändigt förhållningssätt i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra 
och anpassa personalarbetet utifrån var tids behov och 
förutsättningar. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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NAMNDENSMAL 
o .. 

l PERSPEKTIVET HALLBART SAMHALLE 

Mål: Ett växande Sala 

•Sala- en attraktiv kommun med livskraft i hela 
kommunen 

• Ett växande Sala 
• En långsiktig socialt hållbar utveckling 
• En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens 
framtid, såväl när det gäiler kommunens framtida skatteintäkter som 
för att nya ideer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala 
har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid 
utgången av 2012 uppgick antalet invånare till21 596. Visionen är att 
Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. 

Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja 
entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte 
att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till 
kommunen. 

En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler 
bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom 
barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett 
hållbart samhälle med god livskvalitet. 

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka 
kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för 
attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som 
arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För 
att planen skafungera som den är tänkt· som ett helhetsgrepp om vad 
som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras 
ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en 
inspirationsbilagajhandlingsplan med fokus på "Hur gör vi verklighet 
av planen?". Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens 
verksamhet och uppdateras årligen. 

Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 
2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter 
fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet 
med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar 
riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och 
kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som 
infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. 

Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, 
lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av 
kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i 
regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabell l: Ett växande Sala 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala utvecklas när: :.Jtfall2012 Utfall 2011 Utfall2010 

Befolknmgsutvecklingen är positiv +28 + 33 + 36 

Antalet faststälida detaljpia ner för 9 st 3 st 9 st 
bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar 

Försä ljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde 1361 1212 1237 
t kr) 

Antalet läge nheter ökar +93 + 31 + 68 

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs 230 257 231 
ranking med 20% 

-förändring 10,5% -11% 11% 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Förvaltningens indikatorer 

Nyaförvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala utvecklas när: 

Två veckor från färdigställda arbetshandlingar 
ska projektet tidsplaneras och datum för 
byggstart skall fastställas. 

Inom 6 månader från antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara (i den mån de 
krävs). 

Vid årsskift ska minst hälften av nästkommande 
års projekteringar vara färdigställda. 
Resterande ska vara påbörjade. 

Minst l gång per år bedriva riktad information 
kring vatten och avlopp till företag och 
entreprenörer. 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika informations
och marknadsaktiviteter samt evenemang för nya svenska 
medborgare, nya invånare, befintliga medborgare och besökare. 

Delta aktivt med att bygga ettstomnät på landsbygden för 
bred band. 

Samhällsbyggnadskontor 
Som en del i arbetet med kommuntäckande översiktsplan utreda 
möjligheterna till strandnära exploatering utifrån den nya 
lagstiftningen. 

Tillsammans med statliga myndigheter arbeta med åtgärdsvals
studie för stationsområdet som görs i syfte att få fram 
åtgärdsalternativ för att hantera nuvarande brister och 
möjliggöra utveckling av området. 

Tekniskt kontor 
Vid planering för utförande av investerings och- driftsprojekt 
prioriteras exploateringsprojekt i de fall då en tidig byggstart 
önskas. 

Erbjuda påkoppling på kommunalt vatten och avlopp där så är 
möjligt. 

Genom processinriktat arbetssätt medverka och delta i 
kommunens översiktliga- och detaljplanearbete. l det bistå med 
expertkunskap vad gäller projektering, kostnader, byggnation, 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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NÄMNDENS MÅL 

drift och underhåll vad gäller vägar, gator, avfall, vatten och 
avlopp samt park och grönområden. 

Genom direktutskick till abonnenter som är företag och 
exploatörer informera om vatten och avlopp i syfte att öka 
medvetenheten och ge verktygen för att ge verksamhetsutövarna 
möjlighet att bidra till ett hållbart va-system. 

Att bibehålla den höga standarden på renhållningen samt påbörja 
GPS-utmärkning av slambrunnar. 

l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet 
ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt 
boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur
och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva 
Kommunen. 

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för 
gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med 
olika bakgrund. 

Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

sala har en bra livs- och boendemiljö när: 

Medborgarna ger sala i SCB:s medborgar
undersökning minst betyget 65 (skala 0- 100) som 
en bra plats att leva och bo på. 

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

Förvaltningens indikatorer 
Tekniskt kontor 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar
~ndersö!<ni ng minst betyget 54 (skala 0-100) 
avseende t rygghets- och säkerhetskänsla i 
offentliga rummet när det gäller belysning och 
tillgänglighet. 

Medborgarna ger Sa la i SCB:s medborgar
undersökning minst betyget 70 (skala 0-100) 
avseen de miljöer i gatu- och parkmark som 
stimulerar till social samvaro i naturlika 
mötesplatser. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

57 59 

263 254 180 

Utfall :2012 Utfall 2011 Utfall2010 

54 Ingen mätning 51 

58 Ingen mätning 49 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Nyaförvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när 

Minst en lekplats per år förnyas och görs om för att 
skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i 
kommunen. 

Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska 
minska från år till år. 

Antalet trygga offentliga miljöer ska öka. 

Antalet tillgängliga stråk ska öka. 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 

NÄMNDENS MÅL 

Utveckling av infrastrukturen för IT. 

Kultur-och fritidskontor 
Fortsätta att bygga ut Lärkan med läktare, omklädningsrum och 
förråd. 
Installera värme, ventilation och klimatanläggning i Täljstenen. 
Bygga en multifunktionelllokal för scenkonst. 
Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen. 

Samhällsbyggnadskontor 
Utveckla områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, 
t.ex. Måns-Ols och Lärkans Sportfält 

Tekniskt kontor 
Under VEP-perioden arbetar Gata/Park med att rusta upp och 
åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser. Samtlig 
lekutrustning besiktas årligen, lekparken i stadsparken två 
gånger per år. Under 2014 rustas lekplatsen på PersdaL 

Tillgänglighetsarbeten fortsätter under perioden med 
tyngdpunkt på prioriterade stråk och gångpassager. 

Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring 
belysningsprojekt för att skapa trygghets- och säkerhetskänsla 
samt trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas 
fram årligen. 

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta framåt i 
större infrastrukturprojekt så som exempelvis planskild korsning 
vid strå/Strömsbacka samt resecentrum. 

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att 
förverkliga de ideer gällande grönstrukturen som uttrycks i Plan 
för Sala stad. 

l PERSPEKliVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

De bärande ideerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala 
kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna 
klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. 

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom 
och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi f år tillgång till en 
större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett 
bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska 
samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. 

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt 
ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas 
tillvara f ör en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. 

s trategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar 
utveckling när: 

Uppvä rmning av kommunens fastigheter har 
ersatts med förnyelsebara brä nslen 2011. 
indikatorn avser antal återstående anläggningar 
som drivs med olja 

Antal resor med kollektivtrafik ökar 

Den andel av kommunens hushällsavfall som 
återvinns ökar (%) 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 
ant ale t bilar ökar 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 

Förvaltningens indikatorer 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar 
utveckiing när: 

Andelen lokalt producerad energi ökar av den tota la 
energianvändningen 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

4 4 5 

254 209 252 568 271577 

33 33 20 

18 % 15% 10% 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till 
kostverksamheten ska tillsammans uppgå till minst 23% 
2013, 25 % 2014 och 28% 2015. 

Kostenheten skall ha max 9% matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) Ny indikator from 2013 

Medborgarna ger Sala i SCB :s medborgarundersökning 
minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och 
cykelvägar. 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive. 

Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från 
kommunens vattenverk. 

Mängden producerad biogas ska öka från år till år. 

Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket 
ska minska från år till år . 

.A.!Ia kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat 
vattenskyddsområde senast 2015. 

Källaröversvämningar, till fö!jd av kapacitetsbrist i 
iedningsnätet eller recipient, ska inte ske. 

Tekniska kontoret ska medveri<a till att de 
föroreningsskadade områden som finns i kommunen 
undersöks och vid behov åtgärdas. 

Räddningstjänst 

Utsläpp från Räddningstjänsten fordon minskar 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 

Utfall2012 Utfall2011 

20,3% 15 % 

51 Ingen mätn ing 

Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster 
inom Hållbar IT. 

NÄMNDENS MÅL 

Samhällsbyggnadskontor 
Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och 
transporter samt att arbeta med ett förbättrat resecentrum. 

Verksamhetsplanen för miljöenheten skall utformas med 
miljömålen och folkhälsomålen som grund. 

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen skall fortsätta. 

l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Utfall2010 

10% 

so 
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Tekniskt kontor 
Under VEP-perioden utbildas berörd personal i eco drive. 

Fyra gånger per år mäta det totala matsvinnet i vikt och kostnad 
för att sedan föreslå aktiva åtgärder för att minska matsvinnet 

Upprätta vattenskyddsområden för samtliga vattenverk samt 
aktivt arbeta med att upprätthålla vattenskyddet 

Investering och optimering av biogasanläggningen. 

Aktivt arbeta med undersökningar och VA-saneringar på 
ledningsnätet, inklusive utbyggnad av dagvattennätet 

Erbjuda kostnadsfri anslutning av takvatten till dagvattennätet 
(från spillvattennätet) för de fastigheter där dagvattenledningar 
byggs ut. 

Under VEP-perioden arbeta fram en handlingsplan för 
ledningsnätets förnyelsetakt. 

Upprätta dagvattenpolicy och plan för att minska risken för 
översvämningar samt rening av dagvatten. 

Medverka i Svenskt vattens informationskampanj "Mitt vatten" 
under 2014-2015. 

Fortsatt investering i biogasdrivna fordon och andra 
miljöklassade fordon. 

Tekniska kontoret skall medverka vid statligt finansierade 
undersökningar och vid åtgärd av föroreningsskadade områden. 

Räddningstjänst 

Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp 
av ''miljö bilar" beaktas. 

Möjligheten till att använda miljödiesel i de tunga brandfordonen 
skall utredas. 

Fordonskörning skall minimeras. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

• Sala kommun -en kommun med bra service och hög 
kvalitet i sina tjänster 

• Nöjda medborgare oGh brukare 

• Gc::>d service av hög kvalitet 

• Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Mål: N ö j da medborgare och brukare 

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och 
kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och 
med kvaliteten på densamma. 

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex,för hur 
medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på 
genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s 
medborgarundersökning. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET MEDBORGARE 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 
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Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

de i SCB:s medborgarundersökning ger 
verksamheten lägst betyget 55 (skala 0- 100) 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidkontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Antalet bibliotekslån per invånare överstiger 
rikssnittet 

Anta!et besökande i simhallen överstiger 115 000 

Tekniskt kontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Kostenheten får 90% nöjda kunder, beställande 
verksamhet 

Kostenheten får 90% nöjda gäster, den som äter 
maten. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-
100} avseende sophämtningen. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-
100} avseende vatten och avlopp. 

Mi!dborgarr.a ger Saia i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 64 (skala O· 
100) avseende miljöarbete inom sophanteringen. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 51 (skala O· 
100} avseende ge~tor och vägar. 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service nä r: 

Tydlig information ska leda till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara lägre än 
30%. 

Tydlig information ska leda till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och schemalagd tid för 
parkeringsövervakningen). 

Utfall2012 

53 

Utfall2012 

6,8 (6,3) 

90 455 

Utfall2012 

90 % 

90% 

65 

82 

65 

49 

Utfall2011 

Utfall2011 

6,6%(6,3%) 

90 566 

Utfall2011 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mät ning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätn ing 

Utfall2010 

53 

Utfall2010 

7,8(7,3} 

97 578 

Utfall2010 

64 

83 

64 

49 

NÄMNDEN$ MÅL 
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Räddningstjänst 

Andelen som 
aldrig, eller mycket 
sällan är orolig för 
brand i hemmet 

Andelen som 
aldrig, eller mycket 
sällan är orolig för 
brand i offentlig 
miljö 

H e by 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 

2013 

sala 

2010 

Riket H e by sala 

45% 50 % 

Ingen Ingen 
mätning mätning 

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och 
tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e
tjänster på hemsidan. 

Utveckla kontaktcenter till att vara vägen in i kommunen som 
handlägger och ger svar på de flesta medborgarärenden. 

Omgörning och utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, 
effektiv och medborgarvänlig service via we b ben. 

Utveckling av bredband på landsbygden i samråd med byalag. 

Kultur-och fritidskontor 

Riket 

47% 

stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, 
förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar 
per vecka. 

NÄMNDENS MÅL 

Bokbussen kommer att besöka 86 hållplatser, inkiusive skolor och 
förskolor på landsbygden. 

Kriminaivårdsanstalten Salberga kommer att erhålla 
biblioteksservice 20 timmar per vecka enligt tvåårsavtal. 

Lärkan kommer att hålla öppet 91,5 timmar per vecka/44 veckor 
per år. 

Tekniskt kontor 
Inför stora röjningar och avverkningar i skogen ska samråd hållas 
med närboende och andra berörda i enlighet med satta rutiner. 

Konsultativ och tydlig information, om krav och förutsättningar 
för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, till sökande via 
telefon, personliga möten, ansökningsblanketten samt hemsidan. 

Genomföra minst en riktad informationskampanj per år kring 
parkeringsregler. 

Deltaga i kampanjer för att minska mängden hushållsavfall. 

l PERSPEKliVET MEDBORGARE 
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Fortsatt utbyggnation av omstarter för ökad servicegrad av 
materialåtervin ni ng. 

Räddningstjänst 

Framtagande av frågeformulär som skall användas för en muntlig 
enkätundersökning. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET MEDBORGARE 
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Mål: God service av hög kvalitet 

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till 
nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med 
kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. 

I mångafall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god 
service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt 
att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket 
uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan 
beskrivas genom serviceförk/a ringar. Serviceförklaringarna är ett 
verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på 
kommunens tjänster som de kanförvänta sig. 

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med 
kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad 
klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan 
vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan 
kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas 
förväntningar. 

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den 
officie/ia statistiken, exempelvis inom sko/området, där betygspoäng 
och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen 
erbjuder sina medborgare. l andrafall är det kunden/brukaren som 
står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna 
subjektiva förväntningar. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET MEDBORGARE 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 



Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidskontor 

Kultur- och fritidskontoret bidrar till en bra kvalitet 
och service i verksamheten när: 

85% av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten bidrar till en bra kvalitet och 
service i verksamheten när: 

De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är 
utförda. 

Minst 10% (3500 personer) av 
kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i 
brandkunskap eller sjukvård. 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Samhällsbyggnadskontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 

service r. ä r: 

Livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra 
livsmedel (planerade kontrcller/utfali) 

l minst 90% av de ärenden som initierats av 
allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha 

tagits inom en vecka. 

Vid överprövning i samband med överklaganden ska 
minst 80% av utskottens beslut visa sig vara riktiga. 

Tekniskt kontor 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Tekniska kontoret handlägger samtliga 
felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan 
eller Sala kommuns applikation för smartphones 
inom 1 arbetsdag från det att ärendena skickats från 
registrator. 

Utfall2012 

87% 

Utfall2012 

100% 

5300 

Utfall201:2 

Utfall2012 
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Utfall2011 Utfall2010 

84% 84% 

Utfall2011 Utfall2010 

100% 100% 

4150 6000 

Utfall2011 Utfall :2010 

Utfall2011 Utfall2010 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Räddningstjänst 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

Den enskilde har agerat innan räddningstjänstens 

ankomst 

Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd 

Aktiviteter 

NÄMNDEN$ MÅL 

Medborgarkontor 
Utveckling av nyetablerat kontaktcenter till att bli huvudvägen in 
i kommunen med direkt handläggning. 

Utveckla konsument- och budgetrådgivningen genom att utbilda 
fler handläggare och därigenom frigöra mer tid för skuldråd
givning. 

Bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar 
uppkoppling. 

Kultur-och fritidskontor 
Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning 
för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan. 

Samhällsbyggnadskontor 
Handläggarna ska följa rättstillämpningen och förse politikerna 
med bra och rättssäkra beslutsunderlag. 

Tekniskt kontor 
Informera renhållningsabonnenter om hushållsavfallssortering i 
samarbete med Vafab Miljö AB för att minska andelen 
förpackningsmaterial i hushållsavfallet. 

Räddningstjänst 
Säkerställa att den operativa organisationen följer upp 
räddningsinsatser så att den enskildes eventuella agerande 
dokumenteras. 

Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd. 

l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas 
möjligheter till inflytande. 

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som 
händer i kommunen och informationen ska bygga på 
kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens 
utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren 
kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet För 
att underlättaför medborgarna ska kommunens utbud av e
tjänster öka. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är med och påverkar och 
har inflytande när: 

De i SCB:s medborgarundersökning bedöm~ r 
möjligheten till inflytandP och påverkan t ill minst 45 
(skala 0- 100) 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur-och fritidskontor 

Salas medborgare ä; med cch påverkc;r och 
har inflytande när: 

Antalet m köpsförslag via webben utgör 10 %av alla 
medieinköp 

Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 
90% 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Salas medborgare är med och påverkar och 
har inflytande när: 

Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

Arrangera minst 10 studiebesök (utöver S:e klassare) 
per år på Sala avloppsreningsverk 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

37 39 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

11,3% 10% 8% 

95 % 91 % 90 % 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Aktiviteter 

NÄMNDEN$ MÅL 

Medborgarkontor 
Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via 
hemsidan, mobil applikation för smartphone (Android och 
iPhonejiPad), sociala medier (Facebook och lnstagram), 
Kontaktcenter (telefon) eller besök på Medborgarkontoret 

Kultur-och fritidskontor 
Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv 
mötesplats där salaborna kan vara delaktiga och påverka 
verksamheten. 

Genomföra de förslag i verksamheter som kommer fram från 
ungdomarna via förslagslåda eller i dialog med personal. 

Samhällsbyggnadskontor 
När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna 
genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer. 

Tekniskt kontor 
Marknadsföra och erbjuda studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

• sala kommun- en attraktiv arbetsgivare. 

• Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. 

• Delaktighet och inflytande för medarbetarna. 

• Tydligt och bra ledarskap. 

Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö 

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling 
i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga vi/i kor. Medarbetarnas 
samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig 
framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna !T-lösningar, som ska 
bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny 
kunskap. 

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. 
Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med 
att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en 
effektivare verksamhet. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET MEDARBETARE 
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Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö när: 

Andelen skador/olycksfall/b rott minskar till 50% av 
totalt antal registreringar 

Sjukfränvaron understiger 5% 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidskontor 

Sala har en trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö när: 

Korttidsfränvaron inte överstiger 3,0 dagar per 
person och år 

Tekniskt kontor 

sala har en trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö när: 

Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig 
ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %. 

Kvinnors sjukfränva ra i procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre 
än 5%. 

Männens sjukfränvara i procent av männens 
tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre 
än 5%. 

Räddningstjänst 

sala nar en trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö när: 

Räddningsarbetet utförs utan att personalen 
skadas. 

Sjukfränvaron understiger 4%. 

Nya förvaitningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö när: 

Andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till 
skador. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKliVET MEDARBETARE 

Utfall2012 Utfall2011 

69% 65% 

4,7% 4,3 % 

Utfall2012 Utfall2011 

1,5 2,3 

Utfall2012 Utfall2011 

5,1 4,0 

5,1 3,6 

5,0 4,4 

Utf<~ll2012 Utfall2011 

l l 

1,49 % 2,5 91, 

Utfall2010 

63% 

4,1 % 

Utfall2010 

2,5 

Utfall2010 

4,3 

2,7 

5,4 

Utfall2010 

l 

2,83 % 



Aktiviteter 

Medborgarkontoret 
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Framtagande av e-strategiskt program och handlingsprogram för 
e-förvaltning samt riktlinjer för sala.se, informationssäkerhet och 
för bredband. 

Tekniskt kontor 
I samverkan årligen arbeta fram hälsomäl och handlingsplan för 
tekniska kontoret. 
I samverkan årligen arbeta fram mål och handlingsplan för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i tekniska kontoret. 

Kostenheten ska fortsätta använda sig av kostdataprogram i sin 
verksamhet, under hela processen: Frän beställning från kund till 
dess att internfakturering sker. 

Räddningstjänst 
Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten poängtera 
de reella och potentiella risker som är förknippade med olika 
räddni ngssituatio ner. 

Uppmuntra och underlätta den fysiska aktiviteten för såväl hel
som deltidspersonaL 

Kommunövergripande 

För att minska antalet inträffade skador, olycksfall och brott ska 
tillbud registreras och uppmärksammas. Därigenom kan 
allvarligare händelser förhindras. Översyn av rutiner, arbetssätt 
och hjälpmedel görs i samband med implementering av 
uppdaterat lön e-/P A-system. 

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet. 

Mätning av upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska ingå i 
medarbetarundersökning. 

Uppmuntra chefer till ökad användning av sjukfrånvarostatistik 
som beslutsunderlag för behovs- och situationsanpassade 
åtgärder. Erbjuda konsultativt stöd vid behov. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 



38 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 
Kommunstyrelsen 

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser 
genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När 
medarbetarnafår information och inflytande ökar förutsättningarna 
för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör 
dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje 
enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i 
det som sker på den egna arbetsplatsen. 

strategisk plan2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06·19 

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,5 
eller högre 

Aktiviteter 

NÄMNDEN$ MÅL 

Kultur- och fritidskontor 
Tio ledningsgruppSammanträden genomförs per år. 

Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs 
per år. 

Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje 
år. 

Tekniskt kontor 
Enhetschefen har kvartalsvisa möten med arbetsledare och 
skyddsombud/av personalen utsett ombud. 

Samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska genomföra 
minst 10 arbetsplatsträffar per år och träffarna ska 
dokumenteras. 

Nytillkommen personal ska utbildas i samverkansavtalet 

Genom att ge medarbetarna större insyn i ekonomiska resultat 
ger det en bättre kompetens att hushålla med resurser och ge en 
ekonomisk helhetssyn. Genomgång av mål och resultat en gång 
per månad. 

Medarbetarna är delaktiga i utvecklaodet av arbetsscheman för 
att kunna få mer effektiva processer i verksamheten. 

l PERSPEKliVET MEDARBETARE 
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Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som %
sats av det totala antalet medarbetarsamtaL 

Kommunövergripande 
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa 
delegationsordning och andra styrdokument genom att 
arrangera dialogmöten för chefer. 
Bidra till att utveckla medarbetarsamtalen för att få dem mera 
framåtsyftande och med utvecklingsplan för samtliga 
medarbetare. 

Fortsatt förbättrad kommunikation och samverkan enligt FAS 
genom olika informationskanaler, dialog och ett konsultativt 
förhållningssätt. 

Utveckla lönesystemet och använda självrapportering för 
kommunens alla verksamheter. 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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Mål: Tydligt och bra ledarskap 

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god 
arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår 
gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens 
ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt 
kännetecknas av öppenhet tillit, respekt och delaktighet. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabell 9 Indikatorer för målet: sala har ett tydligt och bra ledarskap" 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 
eller högre 

Aktiviteter 

NÄMNDENS MÅL 

Medborgarkontor 
Chefsgruppen inom kontoret läser och reflekterar tillsammans 
om ledarskap för att utveckla gemensamma ställningstaganden 
om ledarskap och förhållningssätt som chefer och ledare. 

Tekniskt kontor 
Arbetsledarforum träffas fyra gånger per år under ledning av HR
konsult. 

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna. 

Säkerställa arbetsrättslig kompetens bland chefer. 

Anordna utbildningar för att stärka arbetsledarna i sin roll. 

Räddningstjänst 
Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som % -
sats av det totala antalet medarbetarsamtaL 

Kommunövergripande 
Delta i kommuncentralt anordnade utbildningar. 

Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år. l 
dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns 
gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga 
styrdokument samt arbetsrätt ingå. 

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag 
för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områden 
som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering. 

l PERSPEKliVET MEDARBETARE 
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Driftbudget 2014-2016 

Tabell10: Driftsbudget 2014-2016 

Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kostnader 609 217 620 066 616 462 615 818 618 415 

Intäkter 406 715 410 329 407 253 405 839 407 321 

Nettokostnad 202 502 209 737 209 209 209 979 211094 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 10164 10 621 s 957 6 740 6 593 

Samhällsbyggnadskontor 50549 55 464 52 640 52 709 52 783 

Tekniskt kont or 43 775 37 845 34 595 36 406 37 351 

Medborgarkontor 64 763 29 092 38 759 36 513 36 958 

Kultur- och fritidskontor 37 455 37192 37 611 37 640 

Ekonomikontor s 898 7 938 8 757 8 465 8465 

Persenalkantor 7 478 9 548 9 689 10038 10 038 

Rädåningstjänst 19 875 21774 21620 21497 21266 

Summa 202 502 209 737 209 209 209 979 211094 

BUDGET MED VERKSAMH ETSBESKRIVNING 



42 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 
Kommunstyrelsen 

Verksamheterna samt planerade förändringar 

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för 
att anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. 

Samtliga kontor har sett över sin bemanning och värderat om vakanta tjänster 
och tjänster med pensionsavgångar måste återbesättas, om vikariat och 
projektanställningar ska förlängas. Samtliga kontor har både sett över 
möjligheter till större förändringar i syfte att minska sina kostnader samt 
möjligheter till sänkta kostnader genom allmän återhållsamhet där så är möjligt. 

Några av de förändringar som planeras kommer att presenteras för 
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för särskilda beslut. Den verksamhet 
som helt har undantagits från besparingskrav är räddningstjänsten. 

Kommunchef 

Verksamheten kopplad till kommunchefen genomgår inte några 
större förändringar under plan perioden. Anslaget för utredningar 
har minskats något. 

Medborgarkontor 

Medborgarkontoret har ett brett uppdrag med både interna och 
externa medborgarnära funktioner. Under planperioden kommer 
kontoret arbeta aktivt med utvecklingen av E-förvaltning och effektiv 
administrativ organisation till stöd för övriga verksamheter i 
förvaltningen. 

Samhällsbyggnadskontor 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter kommer under 
planperioden fortsätta samverkan med kommunens övriga berörda 
kommunala verksamheter för att med gott bemötande och 
effektivitet möta upp företagare som är intresserade av att etablera 
sig i Sala kommun. 

Kultur- och fritidskontor 

Kultur- och fritidskontoret har ett brett verksamhetsområde som 
många kommuninvånare tar del av. Det finns flera områden inom 
kontorets verksamhet där det pågår utredningar eller finns förslag 
till utvecklingsprojekt av verksamheter . Kontoret kommer under 
planperioden fortsätta arbetet med att etappvis utveckla Lärkans 
idrottsområde. Inom biblioteksverksamheten kommer utvecklingen 
med digitaliseringen av böcker att vara märkbar under planperioden. 
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Tekniskt kontor 

Tekniska kontoret driver verksamheter som ger intern service till 
kommunens övriga verksamheter men också externt medborgarnära 
arbete som t.ex. inom gata/park, reningsverk och insamling av 
hushållsavfall. Tekniska kontoret kommer under planperioden 
fortsätta arbetet med att se över möjligheten att hitta andra 
lösningar för driften av viss kommunalteknisk verksamhet. 

Räddningstjänst 

Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan 
ett nytt avtal som ger högre ersättning vara ett sätt att minska risken 
(dock höjs kommunens kostnader). 

Översyn av fordonsplanen för att hitta fordonslösningar som inte 
kräver C-behörighet inom deltidsorganisationen. 

Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då 
förutsätter en samordning mellan det civila och militära försvaret
detta innebär krav på planering i kommunerna. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontoret kommer under planperioden arbeta med att 
fortsätta effektiviseringen av ekonomiarbetet genom digitalisering. 

Personalkontor 

Lönenanteringen har centraliserats och under pianperioden kommer 
arbetet att kvalitetssäkras. Samverkan med Heby kommun om 
driften av lönesystemet har initierats och kommer att utvecklas. 
Personalkontoret kommer under planperioden fortsätta att med ett 
konsultativt förhållningssätt stödja kommunens chefer. 
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Verksamhetsfakta 

Tabellll: Verksamhetsfakta 

Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Verksamhet smått 
(Sala Kommun) 

Antal anställda tsv 

Antal anställda visstid 

sjukfrånvaro% 

Kultur och fritidskontor 

Verksamhetsmått 

Antal besökare i Täljstenen 

Antal besökare på 
biblioteket 

Kommunal subvention per 
besök i Simha llen 

Antal i% av de 
b id r ags be rättiga de 
föreningar som har antagit 
t rygghetspolicys 

Andelen barnböcker av 
den totala utlåningen i% 

313 

18 

3,2 

Bokslut 2012 

8 200 

139 242 

38,00 

11 

40,5 

BUDGET M ED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

10 000 10 000 10 000 10 000 

155 000 155 000 155 000 155 000 

39 39 39 39 

10 15 20 20 

45,0 45.0 45,0 45.0 
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Investeringsbudget 

Tabell12: Investeringsbudget 

Nettoinvesteringar Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Kommunstyrelsen 102110 67 581 56858 

Varav: 

Medborgarkontor 3 525 2 775 2 775 

!T-invest eringar 775 775 775 

Bre db a n d sinvester i ng a r 2 000 2 000 2 000 

Ärendehanteringssystem 750 o o 

Kultur- och fritidskontor 100 o o 
Informationsdisk stadsbibliotek 100 o o 

Samhällsbyggnadskontor -6 700 -6 700 -6 700 

Inköp av mark 500 500 500 

Försäljning övrig mark -8000 -8 000 -8 000 

Försäljning övrig mark 800 800 800 

Tekniskt kontor 104192 70 880 56115 

Kontorsledning 280 280 430 

Kart/Mät 200 450 125 

Lokalförvaltarna: 65 700 20 300 9 300 

Servicebyggnad stadsparken 5000 

Gårdar 2000 2000 2000 

Lås och iarm 500 500 

storköksutrustning 500 500 500 

Byte ventilation ösby 2000 1000 
Naturbruksgymnasium 

Mindre justeringar av lokaler 1500 1500 1500 

Säkerhetsåtgärder(färsäkringskrav) 1000 1000 1000 

Tillgänglighetsanpa~sningar 1500 1 soo 1500 

Äldreboende 15 000 

Rivning ov fastigheter 1500 1500 1500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 800 

Tillagn. kök V-sätra/ Ängshagen/Ronsta 10000 10000 

Ombyggnad V-färnebo skola, B-hus l 000 

Aguelimuseet Klimatanläggning m m 8000 

Vision Lärkan, etapp 2 15 900 

Kommunala Gator och vägar 10 050 11300 6000 

Parkverksamhet 4 050 7 950 6 350 

Gruvans Vattensystem 2 797 4 000 o 
VA-verksamheten 15 950 21500 25 300 

Teknisk service 5165 5 100 8 610 
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Nettoinvesteringar Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Räddningstjänst 993 626 4668 

Brandbilar 250 o 4 250 

Motorspruta klass l 46 o 46 

Geografiskt informationssystem 104 104 104 

Träningsredskap samtliga stationer 175 o o 
Räddningsverktyg trafikolycka 150 150 o 
Övningsfält 80 80 80 

Radio/telefoni 89 89 89 

Brandslang 13 13 13 

Andningsskydd 86 86 86 

Larmkläder/brandhjälmar o 104 o 
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INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 

Medborgarkontor 

IT -investeringar 
IT -enheten kommer att fortsätta byta ut och skaffa nya servrar m.m. 
för att anpassa server och nätverksmiljön till behoven inom 
verksamheterna. 

Bredbandsinvesteringar 
Ett passivtstomnät för bredband har påbörjats i Fläckebotrakten. Vi 
kommer att fortsätta bygga stamnätet 

Ärendehanteringssystem 
Slutföra steg 1 i implementeringen av nytt e-system för kommunens 
verksamhet samt gå vidare med steg 2 som riktar sig mer mot 
medborgarinsyn. 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk stadsbibliotek 
Informationsdelen i biblioteket behöver moderniseras och förbättras 
då mycket har hänt med självservice och ändrat informationsbehov. 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 
500 tkr finns avsatta i budget för eventuella markinköp. 

Försälining övrig mark 
Försäljning övrig mark har en kraftig ölr..ning på netto 7,2 miljoner 
med ett täta! konkreta projekt som i dagsläget kan överlåtas utan 
åtgärd. Flertalet projekt som kan avyttras kräver detaljplaneändring 
och lantmäteriförrättning. Eftersom kommunens planverksamhet är 
ansträngd påverkas tidplanen för genomförandet och skapar 
osäkerhet i investerings budgeten. 

Citybanan 
Investeringen kommer att tas bort i reviderad strategisk plan p.g.a. 
ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan. 

Resecentrum/Busscentral 
Huvudsyftet med investeringen är att tillgodose tillräckligt mänga 
hållplatslägen, utifrän omläggningen av kollektivtrafik samt även 
redan idag bygga för en utökad kollektivtrafik. l samband med detta 
vill kommunen även öka säkerheten och tillgängligheten och skapa 
ett attraktivt resecentrum. Att öka dessa kvaliteter bidrar till ett ökat 
användande av kollektivtrafiken. 
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Tekniskt kontor 

Kontorsledning 
Investeringarna avser hela tekniska kontorets behov av datorer, 
kontorsmöbler samt skrivarutrustning för kartor och ritningar 

Kartjmät 
GIS. 2014-2016 
Geografiska informationssystem, investeringar i programvaror och 
uppdateringar för de verksamhetssystem vilka används i kommunen. 

Digitalt ortofoto. 2014 
Högupplösta digitala flygfotograferade färgbilder över Sala tätort 
som bakgrund för all typ av planering. 

Mätinstrument. 2015 
Utbyte av gammal GPS utrustning, inköpt 2004. 

Kommunala gator och vägar 
Under 2014 är investeringarna mycket begränsade. Inga namnsatta 
projekt finns beslutade. Från och med 2015 finns 6 miljoner kr 
upptagna för "normalt årliga projekt". Dessa kommer under 2014 att 
preciseras men kommer inte ersätta större namngivna projekt. 

I gatuprogrammet finns även medfinansiering till Trafikverket för 
deras byggnation av gång- och cykelbanor upptaget. 

Parkverksamhet 
I parkprogrammet föreslås en omfördelning mellan en del befintliga 
projekt till nya projekt, men inom befintlig ram för 
parkinvesteringar. Nya förutsättningar har framkommit rörande 
bland annat planteringar utmed vägar, därför kan inte alla planerade 
projekt genomföras. Samtidigt finns det ett behov att arbeta med 
trygghet i staden vilket behöver prioriteras under 2014. Följande 
förändringar föreslås: 
Vasagatan Stråk och Årum (budget i strategiska planen 550 tkr). 250 
tkr föreslås behållas i projektet. 300 tkr omprioriteras till andra 
projekt nedan. 

Ängshagen, träd längs Enköpingsvägen (budget i strategiska planen 
250 tkr). Hela projektets budget omprioriteras till andra projekt då 
regler i trafikmiljön inte möjliggör plantering. 

Kringytor, VästeråsledenjDalhemsleden cirkulationsplatser (budget i 
strategiska planen 175 tkr) . Hela projektets budget omprioriteras till 
andra projekt då åtgärderna till stor del har genomförts inom ramen 
för byggnationen av Lärkanrondellen. 

Västeråsleden, cirkulationsplatsens kringytor (budget i strategiska 
planen 325 tkr). 250 tkr föreslås behållas inom projektet medan 
övriga medel, 75 tkr, flyttas till mer aktuella projekt. Detta därför 
förutsättningarna för projektet har förändrats. 

De omfördelade medlen föreslås avsättas till följande: 
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Tunnlar. trygghet och säkerhet 250' 

Många av stadens gångtunnlar har idag växt igen. Föryngring behövs 
för att säkra dessa otrygga passager. 

Renovering av Paviljongen i den Franska parken 200' 

Den befintliga paviljongen är idag murken och åtgärder behövs för 
att trygga säkerheten samt paviljongens fortlevnad. 

Förnyelse av stadens trädbestånd 50' 

Många av parkens träd börjar bli gamla. För att säkra ett framtida 
trädbestånd i parken behöver vi plantera nya träd som kan ta över. 

Fiskartorgets parkeringsplats 100' 

För planteringar på Fiskartorgets parkering finns stort behov av 
förnyelse. Detta för att ge den positiva och inbjudande bild av staden 
som vi vill ge våra invånare och besökare. 

Fredstorgets parkeringsplats 200' 

Planteringarna på fredstorgets parkeringsplats som genomfördes i 
samband med Ringgatans ombyggnad har inte klarat sig. Dess 
behöver nu förnyas för att ge den positiva och inbjudande bild av 
staden som vi vill ge våra invånare och besökare. 

En utredning kring stadsparkens utveckling har genomförts och ska 
förverkligas under 2015. Det handlar om uppförande av ny 
kioskbyggnad (lokalprogrammet), ny parkeringsplats 
(gatuprogrammet) samt upprättning av Ekebygatan samt utvecklad 
lekplats samt en ny aktivitetsyta i kioskbyggnadens närhet. Stråket 
mellan parken och torgen kommer även tydliggöras. 

2015 påbörjas även omvandlingsprojeki:et på Måns-Ols utifrån den 
vision som tagits fram för området. 

Gruvans vattensystem 
För att säkerställa säkerhets i gruvans vattensystem kommer under 
vep-perioden utredningar, projektering och investering ske i ett antal 
dammar i systemet. 
I samarbete med Trafikverket kommer i ett första skede trumman 
mellan sjöarna Olof-Jons och Silvköparen breddas. Även trumman vid 
Dammboski under gamla RV70 kommer byggas om för att kunna 
släppa igenom högre flöden. 

Va-verksamhet 
Under 2014 har mycket medel avsatts för projekt kopplade till 
detaljplaner. Dock kommer dessa projekt inte förverkligas under året 
och delar av medlen föreslås därför omfördelas till gatuprogrammet 
och investeringar i samband med detaljplaneläggning. 
Under VEP-perioden kommer ett mångårigt projekt avslutas- de 
sista etapperna för dubbelmatning av vatten från Knipkällan till Sala 
stad. Den sista etappen medför en ökad leveranssäkerhet av vatten 
från huvudvattentäkten. 
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Reningsverk 
Upphandlingen av nytt övervakningssystem pågår. Ärendet har 
överklagats vid två tillfällen och är därför kraftigt försenat. När 
leverantör dock har utsetts kommer systemet som övervakar 
reningsverk, vattenverk och pumpstationer bytas ut och ersättas av 
ett modernt system med effektivare drift som följd. 
Visst underhåll kommer ske på reningsverket i Sala. Det handlar om 
ny tvättpress (av slam), ny slamcentrifug (för avvattning av slammet) 
samt garage för verksamhetens fordon. 

Teknisk service 
Fortsatta investeringar i miljöklassade fordon. 

Lokalförvaltarna 
Servicebyggnad stadsparken. 2014 
Nybyggnation av en servicebyggnad innehållande kiosk, mindre 
servering, toaletter, skötrum och möjlighet för besökare till 
lekparken att under tak kunna inta egen matsäck. 

Gårdar. 2014-2016 
Fortsatt arbete med att se över skol- och förskalegårdar enligt 
skolgårdsutredningen samt även en översyn av äldre bo endens 
gårdar. Detta för att få en säker, trevlig och harmonisk miljö som är 
tillgänglig för alla, även om man är rullstolsburen eller sängliggande. 

Lås och larm. 2015-2016 
Upphandling, kontroll och skötsel av kommunens samtliga 
inbrottslarm bör handläggas på ett ställe för att få en så optimal drift 
som möjligt. För att säkerställa skalskyddet i lokalerna installeras 
passagesystem, detta medför att stor del av nyckelhanteringen 
försvinner. 

Storköksutrustning. 2014-2016 
Flera av kommunens storkök har och kommer att byggas om till nya 
moderna tillagningskök En stor kostnad i köken är 
storköksutrustningen som till exempel kokgrytor, infrysnings- och 
avsvalningsskåp, grovdiskmaskiner, varmluftsugnar och dylikt. Dessa 
maskiner har en livstid på cirka 10 år och i de kök som inte byggs om 
kommer utrustningen att behöva bytas ut under kommande år. Detta 
för att köken skall kunna hålla en god maskinell standard men även 
kunna uppfylla en bra arbetsmiljö för personalen. 

Mindre justering av lokaler. 2014-2016 
Budgeterade medel används vid verksamhetsförändringar i 
lokalerna. 

säkerhetsåtgärder (försäkringskrav). 2014-2016 
Arbeten pågår med bland annat takfotslarm, övervakningsåtgärder, 
hissar, barnsäkra brunnar, motordrivna portar. 
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Tillgänglighetsanpassningar. 2014-2016 
Budgeterade medel används till att anpassa kommunens lokaler med 
bland annat hissar, ramper och dylikt när behov uppstår samt 
fortsatt arbete med "enkelt avhjälpta hinder". 

Byggnation äldreboende. 2014 
Byggnation av nytt vårdboende med platser för 80 brukare startade 
2012. Boendet kommer att stå färdigt april2014. 

Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium. 2014-2015 
Ventilationen är gammal och har en undermålig funktion. Den drar 
stora mängder energi och klarar inte ställda myndighetskrav för den 
verksamhet som bedrivs i lokalerna. Då det rör sig om många 
byggnader, så kommer arbetet med ventilationen att pågå under 
flera år. 

Rivning av fastigheter. 2014-2016 
Verksamheternas lokalbehov förändras och många lokaler med 
internhyreskontrakt har sagts upp för avflyttning. Enheten ser i 
första hand över möjligheten att använda lokalerna till andra 
kommunala verksamheter, i andra hand försäljning. När lokalerna 
ligger på sådant sätt i fastighetsplanen att försäljning inte är möjligt 
eller att huset är i ett sådant skick att renovering och försäljning inte 
är ett alternativ, bör husets rivas. Ett ramavtal kommer att 
upphandlas för rivning av fastigheter. 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde. 2014-2016 
Sala kommun är ägare av ett flertal fastigheter med kulturhistoriskt 
värde, dock har inga medel funnits avsatta för att bi bP-hålla en 
godtagbar standard samt klara av de byggnadskrav som bygg och 
miljökontoret ställer på dessa fastigheter. Lokalförvaltarna behöver 
därför budgP.terade medel som sträcker sig över flera år för att kunna 
underhålla fastigheterna. 

Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta. 2014-2015 
Utredningar pågår av Ranstaskola och förskola samt Varmsätra 
skola gällande samutnyttjande och anpassning av lokaler, 
energieffektivisering samt tillgäuglighet och säkerhet. 

Även köket på Ängshagensskolan bör utredas närmare då det finns 
utvändiga hinder såsom fettavskiljare vid en eventuell utbyggnad och 
svårigheter att omdisponera lokaler på grund av planlösningen inne i 
byggnaden. 

Räddningstjänst 

Brandfordon 
Avser en ny personbil på stationen i Sala. 
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Andningsskydd 
Avser ett större inköp av reservdelar som inte tidigare haft ett 
utbytesintervall - behovet av ett snabbt åtgärdande och 
omfattningen gör att detta inte ryms inom driftbudgeten. 

Motorspruta och räddningsverktyg 
Utgör en pågående modernisering av befintlig utrustning inom 
deltidsorganisationen. 

Träningsredskap 
Avser utbyte och uppgradering av de träningsmöjligheter som finns 
på deltidsstationerna. 
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BILAGA- INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Indikatorsammanställning 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är SCB befolkningsstatistik Årsredovisning 
positiv 

Ett växande Sala Antalet fastställda Egen stat istik Årsredovisning 

detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Ett växande Sala Försäljn.värdet på statistik f rån Arsredovisn ing 

fastigheter ökar skatteverket 

Ett växande sala Ant lägenheter ökar statist i k f rå n SCB Arsredovisning 

Ett växande Sala sala förbättrar sin placering Svenskt Näringslivs ranking Arsredovisning 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20% 

Ett växande Sala Två veckor från Egen statistik Årsredovisning 

färdigställda 
arbetshandlingar ska 
projektet tidsplaneras och 

datum för byggstart skall 
fastställas. 

Ett växande Sala Inom 6 månader från Egen statistik Årsredovisning 
antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara 
(i den mån de krävs) . 

Ett växande Sala Vid årsskift ska minst Egen stat istik Arsredovisning 
hälften av nästkommande 

års projekteringar vara 
färdigstälida. Resterande 
ska vara påbörjade. 

Ett växande Sala Minst l gång per år bedriva Egen statistik Arsredovisning 

riktad information kring 
vatten och avlopp till 
företag och entreprenörer. 

En långsiktig socia! Medborgarna ger Sala i SCB's Medborga r- Arsredovisning 

hållbar utveckling SCB:s undersökni ng 
medborgarundersökning 
minst betyget 65 (skala 0-
100) som en bra plats att 
leva och bo på. 

En långsiktig social Sala förbättrar sin placering Fokus ranking Årsredovisning 
hållbar utveckling på "Fokus" rankingav 

kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 
kommuner) 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

En långsi kt ig social Medborgarna ger Sala i SCB's Medborgar- Årsredovisning 
hållbar utveckling SCB:s medborgar- undersökning 

undersökning minst betyget 
54 (skala 0-100} avseende 
trygghets- och 
säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet. 

En långsiktig social Medborgarna ger Sala i SCB's Medborgar- Årsredovisning 
hållbar utveckling SCB:s medborgarunder- undersökning 

sökning minst betyget 70 
(skala 0-100} avseende 
miljöer i gatu- och 

parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

En långsiktig social Minst en lekplats per år Egen statistik Årsredovisn ing 
hållbar utveckling förnyas och görs om för att 

skapa säkra och attraktiva 
lekplatser runt om i 
kommunen. 

En långsiktig social Besiktningsanmärkningarna Egen statistik Årsredovisning 

hållbar utveckling på lekutrustning ska minska 
från år till år. 

En långsiktig social Antalet trygga offentliga Egen statistik Års re dov is n i ng 
hållbar utveckling miljöer ska öka. 

En långsiktig social Antalet tillgängliga stråk ska Egen statistik Årsredovisning 

hållbar utveckl ing öka. 

En långsiktig Uppvärmning av kom mu- Egen statistik Års.-edovisning 
miljömässigt hå!lbM nens fastigheter har ersatts 
utvet:kling med förnyelsebara bränslen 

2011. indikatorn avser antal 
återstående anläggningar 
som drivs med olja 

En långsiktig Antal resor med Statistik från VL Årsredovisning 

miljömässigt hållbar kollektivtrafik ökar 
utveckling 

En långsiktig Den andel av kommunens Statistik från Avfall Sverige Arsredovisning 
miljömässigt håilbar hushålisavfall som 
utveckling återvinns ökar(%} 

En långsiktig Kommunorg3nisationens Egen statistik Årsredovisning 
miljömässigt hållbar andel miljöbilar av totala 
utveckling antalet bilar ökar 

En långsiktig Andelen inköpta ekologiska Egen statistik Årsredovisning 

miljömässigt hållbar livsmedel ökar 
utveckling 

En långsiktig Andelen lokalt producerad Statisti k f rå n Årsredovisning 
miljömässigt hållbar energi ökar av den totala Sala-Heby Energi AB 

utveckling energianvändningen 
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En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 
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Indikator Hur tas indikatorn fram 

Andelen inköpta ekologiskt Egen statistik 
producerade livsmedel till 
kostverksamheten ska 
tillsammans uppgå till minst 
23 % 2013, 25 % 2014 och 
28%2015. 

Kostenheten skall ha max Egen stat ist ik 
9% matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 

Medborgarna ger Sala i SCB's Medborgar-
SCB:s medborgar- undersökning 
undersökning minst betyget 
53 (skala 0-100) avseende 
gång- och cykelvägar. 

All berörd personal inom Egen statistik 
Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive. 

Inget analysresultat ska Egen statistik 
påvisa otjänligt dricksvatten 
från kommunens 
vattenverk. 

Mängden producerad Egen statistik 
biogas ska öka från år till år. 

Ovidkommande vatten Egen statistik 
(ti!lskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år till år. 

Alla kommunala 
vattentäkter ska ha ett 
beslutat 
vattenskyddsområde senast 
2015. 

Käliaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske. 

Tekniska kontoret ska 
medverka till att de 
föroreningsskadade 
områden som finns 
i kommunen undersöks och 
vid behov åtgärdas. 

Utsläpp från 
Räddningstjänstens fordon 
minskar 

Salas medborgare är nöjda 
med kval iteten och service 

Antalet bibliotekslån per 
invånare överstiger 
rikssnittet 

Antalet besökande i 
simhallen överstiger 
115 000 

Egen statistik 

Egen statistik 

Egen statistik 

Miljöpåverkan relate rat t ill 
bränsleförbruk ni ng 

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Intern statistik 

Intern statistik 

Kommunstyrelsen 

Redovisas när 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 
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Kommunstyrelsen 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Nöjda medborgare och Kostenheten får 90 % nöjda Egen statistik Årsredovisning 
brukare kunder, beställande 

verksamhet. 

Nöjda medborgare och Kostenheten får 90% nöjda Egen statistik Årsredovisning 

brukare gäster, den som äter 
maten. 

Nöjda medborgare och Medborgarna ger Sala i SCB:s Års re dov is ni ng 
brukare SCB:s Medborgarundersökning 

medborgarundersökning 
minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende 
sophämtningen. 

Nöjda medborgare och Medborgarna ger Sala i SCB:s Årsredovisning 

brukare SCB:s Medborgarundersökning 
med borga r u n dersökning 
minst betyget 77 (skala 0-
100) avseende vatten och 

avlopp. 

Nöjda medborgare och Medborgarna ger Sala i SCB:s Årsredovis n i ng 

brukare SCB:s Medborgarundersökning 
medborgarundersökning 
minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende miljöarbete 
inom sophanteringen. 

Nöjda medborgare och Medborgarna ger Sala i SCB:s Årsredovisning 

brukare SCB:s Medborgarundersökning 
medborgarundersökning 
minst betyget 51 {skaia 0-
100) avseende gator och 
vägar. 

Nöjda medborgare uch Tydlig information ska leda Egen statistik Arsredovisni ng 

brukare till att andelen avsiag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade vara lägre 
än 30%. 

Nöjda medborgare och Tydlig information ska leda Egen statistik Årsredovisning 

brukare till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska 
från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för 
parkeringsövervakningen). 

Nöjda medborgare och Andelen som aldrig eller Egen statistik Årsredovis n i ng 

brukare mycket sällan är orolig för 
brand i hemmet 

Nöjda medborgare och Andelen som aldrig, eller Egen statistik Årsredovisning 
brukare mycket sällan är orolig för 

brand i offentlig miljö 

God service av hög 85% av eleverna i åk 2 ska Intern statistik Årsredovisning 

kvalitet ha lärt sig simma 

God service av hög De planerade tillsynerna Egen statistik Årsredovisning 

kvalitet enligt LSO och LBE är 

utförda . 
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Mål 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Påverkan och 
infiytande för 
kommunens 
medborgare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

57 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 

Indikator 

Minst 10% (3500 personer) 
av kommunbefolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård. 

Den enskilde har agerat 
innan Räddningstjänstens 
ankomst 

När det finns ett lokalt 
fungerande 
Krishanteringsråd 

Livsmedelskontrollen 
genomförs för att ge säkra 
livsmedel (planerade 
kontroller/utfall) 

l minst 90% av de ärenden 
som initierats av allmänhet 
eller företagare ska en 
första kontakt ha tagits 
inom en vecka. 

Hur tas indikatorn fram 

Egen statistik 

Egen statistik 

Mätning av antalet 
organisationer 

Egen statistik 

Egen statistik 

Vid överprövning i samband Egen statistik 
med överklaganden ska 
minst 80% av utskottens 
beslut visa sig vara riktiga . 

Tekniska kontoret Årsredovisning 
handlägger samtliga 
felanmälningar som 
inkommer via mail, 
hemsidan elle( Sala 
kommuns applikation för 
smartphones inom l 
arbetsdag från det att 
ärendena skickats från 
registrator. 

Salas medborgare är med SCB:s 
och påverkar och har Medborgarundersökning 
inflytande 

Antalet inköpsförslag via Intern statistik 
webben utgör 10 % av alla 
medieinköp 

Antalet genomförda förslag Intern statistik 
från ungdomarna är minst 
90% 

Alla Salas S:e klassare Egen statistik 
erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

Arrangera minst 10 Egen statistik 
studiebesök (utöver S:e 
klassare) per år på Sala 
avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsen 

Redovisas när 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Ärsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 
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Kommunstyrelsen 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Trygg säker och Andelen skador/ statistik ur system för Årsredovisning 
utvecklande olycksfall/brott minskar till tillbudsrapportering 
arbetsmiljö 50% av tot antal 

registre ringar 

Trygg säker och sjukfrånvaron understiger Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande 5% 
arbetsmiljö 

Trygg säker och Korttidsfrånvaron inte statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande överstiger 3,0 dagar per 
arbetsmiljö person och år 

Trygg säker och Totala sjukfrånvaron i statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande procent av t illgänglig 
arbetsmiljö ordinarie arbetstid skall 

inte vara högre än 5 %. 

Trygg säker och Kvinnors sjukfrånvaro i statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande procent av kvinnornas 
arbetsmiljö tillgängliga ordinarie 

arbetstid skall inte vara 
högre än 5 %. 

Trygg säker och Männens sjukfrånvaro i statistik u r Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande procent av männens 
arbetsmiljö tillgängliga ordinarie 

arbetstid skall inte vara 
högre än 5%. 

Trygg säker och Räddningsarbetet utförs statistik ur system för Årsredovisning 
utvecklande utan att personalen skadas. tillbudsrapportering 
arbetsmiljö 

Trygg säker och sjukfrånvaron understiger Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande 4 %. 
arbetsmiljö 

Trygg säker och Andelen rapporterade statistik ur system för Årsredovisning 
utvecklande tillbud ökar i förhållande till tillbudsrapportering 
arbetsmiljö skador. 

Delaktighet och Resultatet i Medarbetarenkät Årsredovisning 
inflytande för medarbetarundersökningen 
medarbetarna visar 3,5 eller högre 

Tydligt och bra Resultatet i Medarbetarenkät Årsredovisning 
ledarskap medarbetarundersökn ingen 

visar 3,7 eller högre 

BILAGA· INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 





n sALA 
~KOMMUN 

§ 21 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

VafabMiljö; begäran om kommunal borgen 

INLEDNING 

Dnr 2013/123 

VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med begäran om att kommunal borgen 
tecknas för att finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsan
svar enligt miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag 
samt pensioner enligt ägaravtal. Bolaget har även inkommit med skrivelse med be
gäran om införande av borgensavgift på det belopp kommunerna borgar för till bo
laget 

Beredning 
Bilaga KS 2014/8/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
bilaga KS 2014/8/2, skrivelse från VafabMiljö 
Bilaga KS 2014/8/3, skrivelse från VafabMiljö angående borgensavgift 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
ilJj; teckna borgen för VafabMiljö på totalt ~\1.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer s!na åtaganden enHgt förslag, 
att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 
Jill borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichPfen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 

att: c;;tödja införandet av en borgensavgift på 0~5 %på respektive kcmmur.s borgens~ 
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

VafabMiljö- begäran om kommunal borgen 

VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen tecknas för att 
finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt 
Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag samt 
pensioner enligt ägaravtal. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29 954 610 kr samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyreisens ordförande, eller vid 
förfall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller 
vid förfall för denne, av kommunchefen 

Ekonomikontoret ~-

f-p/N"-11/<iCy:;{_ 
Lennart Björk 
ekonomichef 

l (l) 
2014.()1.()7 





Bilaga KS 2014/8/2 

2013-12-20 
Ärende: Nya borgenshandlingar 
Diarienr: 2013/623-VMA-047 
Vår referens: Carina Färm 
021-393501 
carina.farm@vafabmilio.se 

Begäran om kommunal borgen 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

På extra bolagsstämma 5 december 2013 beslutades att Vafab Miljö AB skall gå vidare till 
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera lån för 
investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, 
säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. 

Därför skickar vi nu ut borgenshandlingar, specificerade per kommun. Vi önskar att dessa blir 
behandlade och undertecknade senast 2014-02-28. 

Påtecknade handlingar, inklusive kopior av beslut av respektive KF/K.S och kopior av 
påskriftsrätt skickas till: 

Vafab Miljö AB 
721 87 Västerås 

Märk kuvertet: Borgen! Diarienr 2013/623-VMA-047 

Ev frågor kan ställas till: 
Carina Färm 021139 35 01 
Helena Johansson 021/39 35 02 

Med vänlig hälsning 
Vafab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 

Bilagor: 
• Borgensförbindelse 
• Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
• Protokoll från extra bolagsstämma 5 december 2013 
• Ägaravtal från 27 augusti 2004 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmi!jo.se Hemsida: lfoNIW.vafabmiljo.se 
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Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal för 
VafabMiljö 

Sammanfattning 
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet får att klara av 
de stora investeringar som bolaget står inför. Den befmtliga borgen får lån och bankkontokredit 
är idag utnyttjad till fullo och ägarkommunerna behöver ta ett beslut om utökat borgensåtagande 
för investeringar och åtaganden som ska genomfåras senast 2015. 

VafabMiljö står inför flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppförande av reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utföras och har krav på tidpunkt för fardigställande. 

Det finns också andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar 
i befintliga anläggningar, utbyte av utijänta maskiner och fordon. 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår till410,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr får att klara investeringar och nödvändiga 
åtaganden. 

Västerås Stad är kreditgivare, och fördelningen mellan vad som är lånefinansiering via Västerås 
Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponin la 17 500 000 kr 

Nya Deponin 1b 17 500 000 kr 

Övrig borgen 74 300000 kr 

Total Borgen 410 900 000 kr 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post info@vafabmi!jo,se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Ägarkommunema till VafabMiljö AB undertecknade i början av 2009 en borgensforbindelse for 
lån och bankkontokrediter upp till 170 mkr. Kreditgivaren är Västerås stad. 

Nu, snart fem år senare, har VafabMiljö nått gränsen 170 mkr och behöver därför snarast få en 
utökning av kredit och borgen for att klara nödvändiga åtaganden de kommande åren. 

En utökning av borgensåtagandet för bolaget har under det senaste året diskuterats i 
företagsledning och med styrelsen för VafabMiljö. Det har då konstaterats att det ansetts 
fördelaktigt att invänta ombildande! av VafabMiljö från aktiebolag till ett kommunalforbund. 
Den processen har tyvärr dragit ut på tiden och det är i dagsläget inte möjligt för bolaget att 
fortsätta med den finansiella situation som råder utan att få en utökad borgen. 

Västerås Stad kan inte som enda ägare ge kredit utan säkerhet, vilket kommer att resultera i 
kraftigt höjda räntor för VafabMiljö för det belopp som överstiger 170 mkr from 2014-03-01. 
VafabMiljö har dock fått en överenskommelse med Västerås Stad att fram till2014-02-28 få en 
lägre räntehöjning under fårutsättning att frågan om borgen från ägarkommunerna löses under 
den här tiden. 

Anledningen till utökning av kredit och borgen är flera. De olika delarna beskrivs nedan. 

Svensk Växtkraft 
Svensk Växtkraft blev ett helägt dotterbolag till VafabMiljö under 2012 och dänned ändrades 
förutsättningar och ny hantering med koncernkredit uppkorn 2011. I befintliga borgensåtagande 
på 170 mkr ingick inte Svensk Växtkrafts verksamhet, vilket gjorde att nyttjandet av 
VafabMiljö's totala borgen utökades betydligt. 

Idag utgör ca 74 mkr av borgensåtagandet på 170 mkr lån får Svensk Växtkraft. Dessa lån är i 
huvudsak tagna under de senaste tre åren och är kopplade till omfattande investeringar som har 
gjorts får att klara leveransen av fordonsgas till VL. 

Utöver detta har Svensk Växtkraft ett externt lån i Provinsbanken på, i dagsläget, 20,5 mkr som 
ska amorteras av till20!6. Detta lån togs vid uppbyggnad av Svensk Växtkraft 2006. För detta 
lån finns inget borgensåtagande. 

Kommande investeringsbehov 

VafabMiljö står infår flera stora investeringar som är ålagda via myndighets beslut, såsom 
uppförande av reningsanläggningar får lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utfåras och har krav på tidpunkt för färdigställande. 

Det finns även andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar i 
befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta maskiner och fordon mm. 

Nödvändiga investeringar uppgår till 228 mkr fram till och med 2015. Till en del fmansieras de 
via avgift från ägarkornmunerna för sluttäckning av deponier och genom egen finansiering, 
vilket innebär att lånebehovet är 146,1 mkr. Nedan sammanställs investeringarna i tabell l samt 
i tabell 2 redovisas lånebehovet för investeringarna. 
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Investeringar Belopp Kommentar 
okt 2013-2015 

Torrötningsanläggning för produktion av biogas 20,8 mkr total investering 46,8 mkr {+26 mkr 
2016} 

Utökning nya deponin 16 20,2 mkr 

Lakvattenrening Gryta 34,1 mkr total investering 35,1 mkr' 

Deponigasanläggningar 14,2 mkr ink/ energiförsörjning Gryta 
total investering 19,4 mkr' 

Lakvattenrening, Sala, Enköping och Köping 7,2 mkr total investering 8,1 mkr' 

Avvattningsanläggning med reningsutrustning 5,6 mkr toto/ investering 6,8 mkr' 

VA-förstärkning Gryta 4,3 mkr total investering 4,6 mkr1 

Maskiner/containers/kärl 12 mkr 

Fordon 8,0 mkr 

Reinvesteringar förbränningsanläggning, 5,2 mkr 
Norsa, Köping 

Nytt Återbruk i Arboga 15 mkr 

Ny tankstation för biogas i Västerås 9,2 mkr total investering 13,4 mkr' 

Ny tankstation för biogas i Fagersta 13,3 mkr total investering 14,3 mkr' 

Reinvesteringar i befintlig an l. Svensk Växtkraft 12,4 mkr 

Reinvesteringar/förbättringssåtgärder- 9,2 mkr 
Återbruk och avfallsanläggningar 

Övriga investeringar 3,4 mkr 

sluttäckning av deponier 33,6 mkr 56,1 mkr inkluderat h e/o 2013 

Summa 227,7 mkr 
Tabell l, Sammanstallnmg over mvestermgar tom 2015. 1 =mkt mvestermg tidigare under 2013 

Resterande av 2013 Budget Budget Totalt 
2014 2015 

Investeringar VafabMiljö 46 000 107 000 75000 228000 

Avgift från kommunerna för -4 500 -18 700 -18 700 -41900 
sluttäckning 

Egen finansiering o -20 000 -20 000 -40 000 

Summa 41500 68 300 36300 146100 
o Tabel/2. Jnvestenngar och berdknmg av /anebehov tom 2015 

Borgen till Länsstyrelsen för sluttäckning 

Länsstyrelsen ställer krav på att den som har ansvaret för sluttäckning av en deponi har en 
borgen motsvarande ett belopp som Länsstyrelsen fastställer. l dag har vi borgen för 50,8 mkr 
för befintliga deponier varav ägarkommunema står for 40,8 mkr och 10 mkr via Swedbank. 

För VafabMiljö kommer behovet av säkerhet for den delen att utökas med ytterligare 17,5 mkr 
när nya deponin byggs ut under 2015. 

Pensioner 
För pensioner har även en säkerbet utställts av ägarna motsvarande 13,7 mkr för räkenskapsåret 
2012. Borgensbehovet forpensioner ökar årligen beroende på pensionens storlek. Prognosen 
fram till och med 2015 är totalt 16 mkr och måste således öka med ca 2,3 mkr. 
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Behov av utökat kommunalt borgensåtagande till och med 2015 

Tabellen nedan visar VafabMiljös behov av tillkommande borgensbehov till och med 2015 
utöver befintligt borgensåtagande. 

Utökat borgensbehov tom 2015 

Investeringar tom 2015 146 100 

Pensioner 2 300 

Amortering lån Växkraft 20 500 

Nya deponin 1b (säkerhet till Länsstyrelsen) 17 500 

Totalt 186400 

Fördelningen av borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet utöver befintligt 
borgensåtagande blir således: 

Kommun Andel i Borgensansvar 

borgens- (kr) 

ansvar(%) 

Arboga 4,53 8 443 920 

En köping 12,75 23 766 000 

Fagersta 4,14 7 716 960 

Hallstahammar 5,04 9 394 560 

Heby 4,60 8 574 400 

Norberg 1,99 3 709 360 

Kungsör 2,76 s 144 640 

Köping 8,24 15 359 360 

sala 7,29 13 588 560 

skinnskatteberg 1,63 3 038 320 

Surahammar 3,42 6 374 880 

Västerås 43,60 l 81270 400 

' 
Totalt l 99,99% l 186 381360 

l avrund.diff. 0,01% 17 000 
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Totalt borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår till41 0,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga åtaganden 
enligt ovan. 

Det är Västerås Stad som är VafabMiljös kreditgivare. Fördelningen mellan vad som är borgen 
fcir lånefinansiering via Västerås Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponin la 17 500 000 kr 

Nya Deponin lb 17 500 000 kr 

Övrig borgen 74 300000 kr 

Total Borgen 410 900 000 kr 

Fördelningen av det totala borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet är 
sammanställt i tabellen nedan. Fördelningen är också gjord efter vad som är kommunens borgen 
för lånefinansieringen via Västerås Stad och vad som är övrig borgen. 

Arboga 

Enköping 

Fagersta 

Hallstahammar 

H e by 

Norberg 

Kungsör 

Köping 

sala 

skinnskatteberg 

Surahammar 

j, ~~l)~flilao~i~rloi·xl~ · · ·· ..... ·•·· ' ··••••·• ·. . ; 
i)!~$l~r~sst~.J.t~<t . :~~rttt>ll'fg~nlli~r · IP~~!t•!~d 

4,53% 15 247 980 3 365 790 18 613 770 

12,75% 42 916 500 9 473 250 52 389 750 

4,14% 13 935 240 3 076 020 17 011260 

5,04% 16 964 640 3 744 720 20 709 360 

4,60% 15 483 600 3 417 800 18 901400 

1,99% 6 698 340 1478 570 8176 910 

2,76% 9 290160 2 050 680 11340 840 

8,24% 27 735 840 6 122 320 33 858 160 

7,29% 24 538 140 5 416 470 29 954 610 

1,63% 5 486 580 1211090 6 697 670 

3,42% 11511720 2 541 060 14 052 780 

Västerås 43,60% 146 757 600' 32 394 800 179 152 400 

* Del av utlåning som saknar borgen från övriga kommuner. 
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Tidplan 
Processen med att få beslut om ett utökat borgensåtagande från ägarkommunema påhöljades i 
och med att frågan togs upp och beslutades på VafabMiljös styrelsemöte den 7 november samt 
på extra bolagsståmma den 5 december. VafabMiljö kan därmed begära utökad borgen från 
ägarkommunema, vilka behöver ta nödvändiga beslut i sina respektive kommunfullmäktige 
senast 2014-02-28. 

V afab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 
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Utdrag ur sammanträdesprotokoll 

Sammanträde med Extra bolagsstämma i Vafab Miljö AB 

Sammanträdesdatum 2013-12-05 

Plats och tid ACC i Västerås, klockan 14.00-16.00 

sekreterare Gene Liljegren 

Dnr 2013/623-VMA-047 

§ 29 Borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
Dnr 2013/623-VMA-047 

Underlaget inför beslut gicks igenom och frågor besvarades. 

Tio kommuner vid stämman beslutade 

att godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att finansiera långsiktiga investeringar knutna 
till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, avslutning av avfallsupplag samt långsiktigt 
miljöskydd vid anläggningarna. 

att uppdra åt bolaget att be ägarkommunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4 mkr 
enligt ägaravtal2004-08-27 §9. 

Enköpings kommun avstod från att rösta vid stämman för att avvakta kommande möte i 
kommunfullmäktige. 

Surahammars kommun företräddes inte på stämman. 

Rätt utdraget intygar: 

f -

/, \ ( ' r ~ .:;;, . . ' L .'''\.L. , - .v.-~ :__.iv ) ~ ~ 
_/ 

Gene Liljegren 
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Ägaravtal för Vafab Miljö AB 

Arboga, Kungsör och Köping bildade 1969 Västra Mälardalens Renhållningsal1:iebo
lag. Bolagets verksamhet regleras i ett konsortialavtal daterat den31mars 1977. Avta
let gick ut den 31 dec 1999 men är förlängt till 31 dec 2009. 

Nuvarande kommuner i Västmaul<mds län och Enköpings kommun bildade 1981 
Västmanlands avfallsaktiebolag. Bolagets verksamhet regleras i konsortialavtal ur
sprungligen daterat 21 aug 1981 med ändringar 29 nov 1996 och 24 maj 2000. Avtalet 
gäller till den 31 dec 2006. 

Västra Mälardalens Renhällningsaktiebolag och Västmanlands avfallsal1:iebolag arbe
tar båda med regional avfallshautering innebärande att resurser finns för bl a insam
ling och transport, behandling, deponering mm. Västra Mälardalens Renhållningsak
tiebolag och Västmanlands avfallsalctiebolag arbetar även med utveckling, planering 
och information inom avfalls- och återvinningsområdet 

Ägarna till Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolag och Västmanlands avfallsak
tiebolag har genom detta ägaravtal beslutat att slå sannnan de båda bolagen. Därige
nom skapas en organisation som klarar de krav som ställs på en långsiktigt hållbar 
avfallshantering i regionen. Sannnanslagningen sker genom att ett nytt regionalt bo
lag, nedan kallat Vafab Miljö AB, köper Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållningsaktiebolag. 

Genom att detta avtal tecknas upphör de ovan nämnda konsortialavtalen att gälla. 

§ 1 Samverkan om regional avfallshantering 

För att samverka om regional avfallshantering träffas detta avtal mellan följan
de kommuner: 

Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahannnar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala, Surahammar och Västerås, nedan kallade kommunema. 

§ 2 Gemensamt aktiebolag 

Samarbetet ska ske genom Vafab Milj ö AB, nedan kallat bolaget, som ska för
värvas den 27 aug 2004. 

För bolaget ska gälla bifogad bolagsordning (bilaga l) med de justeringar som 
kan påkallas av registreringsmyndigheten. 
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§ 3 Bolagsbildning m m 

Kommunerna skall förvärva al(tiernai Vafab Miljö AB, vilket inledningsvis 
blir moderbolag i den nya koncernen. Förvärvet sker i enlighet med de riktlinjer 
som anges i bilaga 2, Sanm1anslagning av VMR och Vafab, Huvudrapport m 2, 
daterad 25 mars 2004. 

Vafab Miljö AB förvärvar därefter samtliga aktier i Västra Målardalens ren
hållningsa1.1:iebolag och Västmanlands avfallsaktiebolag. Värdet av alctiema är 
för VMR 18,81 Mkr och för Vafab 56,88 Mkr. Vafab Miljö AB finansierar för
värvet genom reversskulder till de säljande kommunerna samt genom extern 
upplåning. På bolagsstärmna i Vafab Miljö AB beslutas det om höjning av ak
tiekapitalet samt att en nyemission skall genomföras enligt sma fördelning 
som ovan. Vid betalning av de nya a1.1:ierna regleras samtliga reverser. 

Vid bildandet av koncernen skall reglering av den historiska miljösknlden ske 
enligt§ 16 i detta avtaL Reglering sker mellan kommuner genom överlåtelse av 
reversfordran mot Vafab Miljö AB. 

Samtidigt med att den nya koncernen bildas och styrelsen väljs ska kommuner
na tillse att styrelserna i Västra Målardalens renhällningsaktiebolag och Väst
manlands avfallsalmebolag blir desamma som slyTelsen i Vafab Miljö AB. 

Fusionering av Västra Målardalens renhällningsaktiebolag och Västmanlands 
avfallsa1.1:iebolag i Vafab Miljö AB ska därefter ske så snart detta är möjligt och 
senast den l jan 2006. 

§ 4 Bolagets ändamål, arbetsuppgifter m m 

Bolaget ska ha till föremål för sin verlcsaniliet att svara för den regionala av
fallshanteringen för de i § l nämnda kommunerna. Grunden för verksamheten 
ska vara att medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala milj ö måL Bolaget ska därvid 
ta stor miljöhänsyn, uppnå god affarsmässighet och kostnadseffektivitet samt 
erbjuda avfallslämnarna en god service med bra kvalitet. 

Bolaget ska utföra följande arbetsuppgifter: 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga regionala behandlingsan
läggningar och avfallsupplag. 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga omlastningsstationer och 
återvinningscentraler. 

Svara för regionala transporter mellan omlastningsstationer, återvim1ings
centraler och regionala behandlingsanläggningar. 

Teckna avtal om samarbete i avfallsfrågor med kommuner, kommunägda 
bolag samt andra organisationer och företag inom såväl som utanför regi
onen. 
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• Svara för bortforsling av farligt avfall enligt Milj ö balken kap 15 § l O och 
Avfallsförordningen § 15. Bolagets uppgift ska dock begränsas till sådant 
avfall som kan lämnas till företag som erhållit särskilt tillstånd enligt gäl
lande lagstiftning om farligt avfall. Om kommunernas möjlighet att utöka 
sitt renhållningsansvar till farligt avfall enligt ovan nämnd lagstiftning tas 
bort, ska bolaget endast arbeta med farligt avfall på affärsmässig grund. 

Svara för utveckling, regional avfallsplanering och information knuten till 
den regionala avfallshanteringen. 
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Svara för information mot hushåll, skolor och företag m fl om grunderna 
för en långsiktigt hållbar avfallshantering och den information som behövs 
för den pralctiska verksamheten. 

Utföra insamling och transport av avfall och återvinningsmateriaL 

Vara berett att utföra andra arbetsuppgifter som har samband med verk
samhetsområdet. 

Bolaget är dock inte skyldigt att svara för att resurser finns tillgängliga enligt 
ovan am1at än för avfall och avfallshantering som kommunerna har ansvar för 
enligt Milj ö balkens bestänmlelser. Resurser för övrigt avfall och övrig avfalls
hantering tillhandahåller bolaget endast på affärsmässig grund. 

Bolaget ska knmla vara verksamt och erbjuda sina tjänster på affärsmässig 
grund även utanför regionen när detta är till gagn för syftet med bolagets verk
sanlhet. 

Till grund för kommunernas samverkan ligger bilaga 2 Sammanslagning av 
VMR och Vafab, Huvudrapport m 2, daterad den 25 mars 2004 samt bestäm
melserna i detta avtal. 

§ 5 Aktiekapitalet och dess fördelning m m 

Kommunerna ska inneha samtliga aldier i bolaget (Vafab Miljö AB). Vid utök
ning av aldiekapitalet ska kommunerna teckna aldier i förhållande till, vid teck
ningstillflillet, innehavda aldier. 

Aktiekapitalet ska utgöra 15 miljoner vid koncernbildningstillfallet och fördelas 
mellan kommunerna utgående från befolkningstalen den 31 dec 2003 enligt 
bilaga 3. 

Betalning av aktierna sker enligt §3. 

Om någon av ägarkommunema påkallar det ska fördelningen enligt bilaga 3 
förändras till aktuellt befollcningstal första gången 2013 och därefter vart lO:e 
år. Vid en eventuell omfördelning ska nominella värden på alctierna användas. 
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Beslut om nedsättning eller ökning av aletiekapitalet f'ar ske på bolagsstämma 
endast om följ ande två villkor är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman närvarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt aktie
kapitaL 

Kommun äger inte rätt att pantsätta sina aktier i bolaget 

§ 6 Bolagsstämmor 

Kommunernas rätt att som aktieägare besluta om bolagets angelägenheter ska 
utövas vid bolagsstämma i överensstämmelse med reglerna i detta avtaL 

Kommunerna ska utse fyra representanter att delta i bolagsstämman, varav en 
ska utses vara ombud enligt aktiebolagslagen och utöva kommunens rösträtt. 

Representant som ej är röstombud har närvaro- och yttranderätt på bolags
stämman. Kommunernas röstombud ska om så påkallas vid bolagsstämma rösta 
fcir övriga representanters närvaro- och yttranderätt. 

Företrädare för massmedia äger rätt att närvara om inte bolagsstämman beslutar 
att stämman helt eller delvis ska hållas inom stängda dörrar. 

Bolaget har minst två stämmor per kalenderår. Ordinarie stämma hålls i april 
eller maj för behandling av årsredovisning mm enligt bolagsordningen. Extra 
stämma hålls i fjärde kvartalet för antagande av bolagets budget och taxa. 

§ 7 styrelse 

Följande ska gälla för bolagets styrelse: 

a) Bolagets styrelse ska bestå av tolv ordinarie styrelseledamöter och lika 
många styrelsesuppleanter utsedda av respektive kommuns kommun
fullmäktige. 

b) De av kommunerna sålunda utsedda ledamöterna och suppleanterna ska 
utgöra styrelse, förutom i bolaget, även i Västmanlands avfallsaktiebo
lag och Västra Mälardalens Renhällningsaktiebolag intill dess de båda 
bolagen har fusionerats med bolaget. 

c) Varje konunun ska vara representerad av en ordinarie ledamot och en 
suppleant. Av kommtm utsedd styrelsesuppleant äger endast rätt att in
träda i stället för kommunens ordinarie styrelseledamot. Om styrelsen 
inte beslutar annat äger suppleanter rätt att närvara vid styrelsemötena 
endast när ordinarie ledamot är förhindrad. 

4 
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d) Uppdraget som ledamot och suppleant gäller fcir tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer nännast efter det val till kommunfullmälctige 
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer nännast 
efter nästa val till konm1tmful!mäktige. 

e) Styrelsens ordförande väljes från den kommun som innehar störst andel 
aktier i bolaget. Styrelsens förste och andre vice ordförande väljes av 
styrelsen. 

f) De fackliga organisationer med vilka bolaget har kollektivavtal ska ge
nom avtal beredas möjlighet att delta i bolagets styrelsearbete. Repre
sentanterna ska ha närvaro- och yttranderätt och rätt att framställa yr
kande men inte ha rätt att delta i beslut. 

Slculle avtal av det slag som anges i föregående stycke ej kunna träffas 
ska bolaget begära dispens enligt 17 § lagen om styrelserepresentation 
fdr privatanställda fdr att nå samrna resultat. 

§ 8 Finansiering och taxor 

För finansiering av bolagets verksamhet ska följande gälla: 

a) Bolagets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i första 
hand med eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i bola
gets egendom. Kommunerna kan dock i särskilda fall besluta om kom
munal borgen enligt § 9. 

b) Bolagets verksamhet ska drivas enligt affarsmässiga principer. Till 
grund för debitering ska ligga taxa, utarbetad så att inkomster och utgif
ter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att bolaget kan 
konsolidera sin verksamhet så att framtida investe1ingar nödvändiga for 
bolagets verksamhet möjliggörs. 

c) Utdelning på bolagets aktier ska ej förekomma. 

d) Bolaget äger rätt att differentiera taxan efter olika avfallsslag. För av
fallstyper som kommunerna haT ansvar för enligt Milj ö balkens be
stärnnlelser ska samma avgift alltid uttagas fcir samrna slag och enhet 
av avfall. Bolaget ska årligen före den l juli skriftligt meddela ett pre
linlinärt forslag till taxor fdr dessa avfallstyper till kommm1ema. 

För öVliga avfallstyper utgår avgifter som fastställs av styrelsen på af
farsmässig grund. 

§ 9 Borgensåtagande 

I de fall kornnmnema på bolagsstärnn1a beslutar att det är fordelaktigt for verk
sanilieten att kommunal borgen tecknas för en upplåning eller på grund av 
andra förpliktelser t ex som en följd av beslut enligt Miljöbalken, ska denna 
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fördelas i förhållande till vaije kommuns aktuella aletieinnehav i bolaget. Bola c. 
get ska i vaij e enskilt ärende om borgen tillskriva kommunerna och redovisa 
motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Exempel på när det kan vara lämpligt att erhålla kommunal borgen är långsil'ii
ga investeringar knutna till kommunemas avfallsansvar enligt Milj öbalken, 
avslutning av avfallsupplag, långsiktigt miljöskydd vid anläggningarna etc. 

Beslut om sådan borgen :far ske på bolagsstämma endast om följande två villkor 
är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman närvarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt alctie
kapital. 

Kommurremas nuvarande borgensansvar i Västmanlands avfallsalctiebolag och 
Västra Målardalens Renhållningsalctiebolag förs över på V afab Milj ö AB och 
fördelas enligt bilaga 3. 

§ 1 O Kommunstyrelsers rätt till insyn 

Kommunstyrelse i kommun som är part i detta avtal kan när som helst ta del av 
bolagets handlingar san1t i övrigt informera sig om verksanilieten. 

§ 11 Samråds- och insynsfrågor 

Följande ska gälla beträffande samråds- och insynsfrågor. 

a) Kommunema förbinder sig att samråda sinsemellan och med bolaget i 
frågor av betydelse för den regionala avfallshanteringen. Exempel kan 
vara stora förändringar av avfallsmängder och avfallstyper mm. 

b) Bolaget ska till samtliga kommuner samt till Västmanlands kommun
förbund senast vid kallelse till ordinarie bolagsstämma, översända av
skrifter av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på bo
lagsstämma. 

c) Ett särskilt samrådsorgan som sannnanträder minst två gånger per år 
ska inrättas. Kommunema ska utse en representant till samrådsorganet. 
Kommunemas representant bör därvid vara den inom respel'iive kom
mun ansvarige tjänstemannen för renhållningen. 

Samrådsorganet sanrmanträder med bolagets ledning efter kallelse av 
bolaget och disl'Uterar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor 
rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. 

Innan bolagets styrelse framlägger förslag om ändring av bolagsordning ska 
fulhnähige i kommunema höras. 
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§ 12 Arkiwård 

Västerås Stads arkivreglemente ska gälla för bo laget. 

§ 13 Kommunal avfallsplanering 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal 
avfallsplanering enligt Miljöbalken kap 15 § 11. Kommunerna och bolaget ska 
verka för att samordna denna planering så att forutsättningar skapas för en lång
siktigt hållbar avfallshantering i regionen. 

§ 14 Skyldighet att lämna avfall mm 

Kommunerna ska till bolaget lämna avfall som kan tas =ot i bolagets anlägg
ningar och som kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser. 
Bolaget är skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

Skyldighet att lämna sådant avfall gäller ej det slam från enskilda brunnar mm 
och latrin som kommunerna själva kan omhändertaga på annat sätt. 

Kommunerna och bolaget ska gemensamt verka för att slam och askor från 
kommunal energi- och va-verksamhet används for sluttäckning av bolagets av
fallsupplag. Därmed skapas forutsättningar for att minska kostnaderna for slut
täckningen. 

§ 15 Markanskaffning 

Kommunerna ska medverka vid markanskaffuing for bolagets anläggningar och 
om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

§ 16 Miljöskuld och miljöskador 

Som en följd av lagstiftning (EG-direktiv 1999/39/EG och forordning SFS 
2001 :512) på deponeringsområdet har Västmanlands avfallsaktiebolag och 
Västra Mälardalens Renhällningsaktiebolag idag betydande framtida kostnader 
för avslutning och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänför sig 
dessa kostnader till tidigare verksamhet och kan betraktas som en miljöskuld 
(bilaga 2). Reglering av skillnaden i miljöskuld före och efter att bolaget bildats 
sker enligt principerna i bilaga 2 och med de belopp som framgår av bilaga 3. 

Bolaget övertar efter bildandet båda bolagens ansvar för sin miljöskuld med de 
förutsättningar som beskrivs i bilaga 2. Bolaget ska finansiera och avsätta er
forderliga medel för miljöskulden genom de taxor och avgifter som tillämpas. 

Om nu ej kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands av
fallsaL'iiebolags eller Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolags verksamhet 
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innan bolaget förvärvar dessa bolag, ska ansvaret for att åtgärda och bekost~ 
dessa ligga på de kommuner som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respekti
ve Västra Mälardalens Renhållningsalctiebolag, 
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Om kommUllema beslutaT att avveckla bolagets verksamhet enligt detta avtal 
ska den återstående miljöskulden fördelas mellan kommunerna i förhållande till 
vmje kommnns alctuella aktieinnehav i bolaget. 

§ 17 Personalfrågor 

Bolaget ska vid fusioneringen av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållningsalctiebolag åta sig att överta de båda bolagens perso
nal. 

§18 Avveckling av personal och tekniska resurser 

Enligt bilaga 2 ska bolaget vara berett att teckna avtal om kundadm.inistration, 
insamling och transport av hushållsavfall i Köping, Arboga, Kungsör och Väs
terås. Bolaget övertar dessutom Västmanlands avfallsaktiebolags nuvarande 
insamlingskontrakt i Fagersta, Hallstahammar, Norberg och Skinnskatteberg. 
Om bolaget ej f'ar fortsatta uppdrag när kontraktstiderna gått ut, t ex beroende 
på konkurrensutsättning, ska fcilj ande gälla: 

Bolaget och aktuell kommun ska tillsammans verka for att bolagets eventuella 
avvecklingskostnader for entreprenaden minimeras. Detta innebär till exempel 
att kommunen ska verka for att den tillträdande entreprenören övertar personal, 
fordonspark och eventuell arman utrustning lmuten till entreprenaden. Kommu
nen ska även verka för att eventuell övertalig personal i bolaget kan få fortsatt 
arbete inom kommunen. 

§ 19 Väsentliga förändringar 

Förutsättningarna för bolagets verksaniliet kan ändras beroende på omvärlds
förändringar som bolaget inte kan råda över. Detta gäller särskilt den affarsmäs
siga verksanilieten. Om sådana forändringar leder till att forutsättningarna för 
värderingen i bilaga 2 av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra Mälarda
lens Relli'lål!ningsalctiebolag väsentligt ändras kan kommunerna begära omfcir
handling av värderingen. Rätten till omförhandling gäller dock enbart för en 
tidsperiod av tre år från detta avtals tecknande 

Under avtalstiden kan även andra väsentliga förändringar inträffa som t ex att 
en kommun önskar lämna samarbetet eller att andra kommuner önskar inträda i 
samarbetet. Vid denna typ av förändringar ska samtliga kommuner vara överens 
därom. -------



Original 04-08-27 

§ 20 Giltighetstid m m 

Detta avtal ska gälla från då det godkänts och underteclmats av kommunerna 
till och med utgången av år 2024. Har avtalet ej uppsagts två år före avtalsti
dens utgång förlängs det med fem år åt gången. Uppsägning ska vara skriftlig 
och tillställas samtliga kommuner samt bolaget för kärmedom. 

9 

Kommunema ska efter ca l O års verksamhet dvs senast utgången av 2013 göra 
en utvärdering av verksamheten och med anledning av denna föreslå eventuella 
förändringar i detta avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att 
gälla i nuvarande utformning. 

§ 21 Tvist 

Tvist på gmnd av detta avtal ska avgöras genom skiljedom enligt lagen om sk:il
jeförfarande. Därvid ska Västmanlands kommunförbund utse två ledamöter 
som i sin tur utser en tredje ledamot. 

Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska kommunerna för
binda sig att alla och envar underkastar ett och sannna tvisteförfarande. 

§ 22 Ägardirektiv 

Detta avtal ska vid bolagsstännna i bolaget läggas fast som ett ägardirektiv för 
bolaget att tillämpas i de delar som avser bolagets förvaltning. 



· Original 04~08-27 

A v detta ägaravtal är tretton lika lydande exemplar upprättade av vilka delägarkom
munema enligt § l erhållit var sitt. Det trettonde exemplaret har Västmanlands kom
munförbund erhållit. 

Västerås den 2 7 aug 2004 

Arboga kommun Enköpings konnnun Fagersta konnnun 

Hallstabammar konnnun Hebykommun Kungsörs konnnun 

lO 

(\kommun r; 
~\!l~ ................... : .. G .... · 

skinnskattebergs kommun Suraban1I!lars konnnun Västerås konnnun 

~~/'vlrff~L;(J111~ Q~~ 
r·c·····~."':":'"! ... ~~::-.. . .................................... . 



Bilaga KS 2014/8/3 
SAlA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 7 
Oiarlenr20L3, j 23 !Aklbifaga fr 
Opb: 

2014-01-24 
Ärende: Borgensavgift 
Vår referens: Carina Färm 
021-393501 

carina.farm@vafabmilio.se 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Förslag om införande av borgensavgift 

Majoriteten av kornmunstyrelseordförandena for VafabMiljö ABs ägarkornmuner diskuterade 
vid ett möte den 24 januari 2014 att rekommendera kommunerna att stödja införandet av 
borgensavgift på det belopp som kommunerna borgar får till bolaget. 

Borgensavgiften föreslås motsvara 0,5 %på respektive kornmuns borgensåtagande. 

Detta förslag till beslut kompletterar tidigare utsänt beslutsunderlag angående "Utökat 
lånebehov och borgen for VafabMiljö" som beslutades vid extra bolagsstämma 2013-12-05. 

Respektive delägarkornmun föreslås besluta 

att iufora en borgensavgift på 0,5 %på respektive kornmuns borgensåtagande 
gentemot VafabMiljö AB. 

Vafab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmi!jo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Minnesplats för Nils Israelsson 

INLEDNING 

Dnr 2014/133 

salabostäder AB har inkommit till kommunstyrelsen i Sala ett förslag om att kom
munen ska anordna en minnesplats för Nils lsraelsson. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/19/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande med underlag 
Bilaga KS 2014/19/2, skrivelse från salabostäder AB 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uttala sig positiv till salabostäder AB:s initiativ att anordna en minnesplats för 
NHs Israclsson, samt 
att överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 
att salabostäder AB ansve1rar för drift och underhåll av minnesplatsen. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föresiar att kommunstyreisen beslutar 

att uttala sig positiv tillSaiabostäder AB:s initiativ att anordna en mmnesplats för 
Nils lsraelsson, samt 

att överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 

att salabostäder AB ansvarar för drift och underhåll av minnesplatsen. 

Utdrag 
kommu!lstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

ctru 

18{19) 
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B~~~~ Bilaga KS 2014/19/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Minnesplats för Nils Israelsson 

salabostäder har inkommit till kommunstyrelsen i Sala med förslag om att 
kommunen ska anordna en minnesplats för Nils Israelsson. 

Nils Israelsson var VD för salabostäder under tiden för anlåggandet av 
bostadsområdet Åkra, vilken är den enskilt största händelsen i salabostäders 
historia. Åkra växte fran1 på den plats där Åkra gård tidigare låg. 

1(1) 
2014-01-22 

OIARIENR: 2013/260 
SKRIVELSE 

22 

salabostäder föreslår två olika lokaliseringar för den föreslagna minnesplatsen, 
antingen i anslutning till den dunge med äppelträd som finns kvar av Åkta trädgård 
eller inom bostadsområdet Åkra, i parken som kallas Stöten där det idag bland annat 
står en skulptur som kallas bronshästarna. 

Planenheten på samhällsbyggnadskontoret och mätningscheten på tekniska 
kontoret har yttrat sig över förslaget. 

Gamla Åkra trädgård ligger i anslutning till det område längs Strandvägen som ska 
utredas för vatten· och centrumnära boende efter antagandet av Plan för Sala stad. 
Av den anledningen och med tanke på kopplingen till Åkra passar det rimligen 
bättre inom bostadsområdet. Parkområdet längs med Ekebydammen och större 
delen av parken Stöten är kommunal mark, men inte den del av parken där 
bronshästarna står. 

Enligt Ortsnamnsrådets handledning i namnvård är memorialnamn att hedra en 
enskild medborgare med att namnge en plats efter denne. Enligt god ortnamnsed 
förutsätts det att det är en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt 
namn, och som har en klar och tydlig relation till den namngivna platsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anlägga Nils Israelssons minnesplats inom parken Stöten 

att uppdra till tekniska kontoret att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag på utformning samt kostnader för detta 

Per-Olov Rapp 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Direkt: 0224-74 70 56 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

YTTRANDE 

Minnesplats för Nils Israelsson 
salabostäder har till Sala kommun inkommit med en förfrågan om att anordna en 
minnesplats för Nils lsraelsson. 

Nils Israelsson var VD för bolaget under tiden för anläggandet av bostadsområdet 
Åkra, vilket är den största enskilda händelsen under salabostäders historia. Man 
föreslår två olika lokaliseringar för den föreslagna minnesplatsen, antingen i 
anslutning till den dunge med äppelträd som finns kvar av Åkra trädgård eller inom 
bostadsområdet Åkra, i parken som kallas Stöten där det idag bland annat står en 
skulptur som kallas bronshästarna. 

Gamla Åkra trädgård ligger i anslutning till det område längs Strandvägen som skall 
utredas för vatten- och centrumnära boende efter antagandet av Plan för Sala stad. 
Att föregå denna detaljplan med ett anläggande som detta vore olyckligt. Av den 
anledningen och med tanke på kopplingen till Åkra passar det rimligen bättre inom 
bostadsområdet. 
Parkområdet längs med Ekebydamm och större delen av parken Stöten är 
kommunal mark, men inte den del av parken där bronshästarna står. 

Samhällsbyggnadskontoret efterfrågar en namnsättningspolicy för att avgöra 
liknande frågor med en enhetlig bedömning. 

l detta fall föreslår Samhällsbyggnadskontoret att hänvisa salabostäder till att de 
gärna får anlägga en minnesplats på egen mark, men att kommunen inte ser 
anläggaodet av denna som en prioriterad kommunal angelägenhet. 

l (l) 
2013-09-04 

DIARIENR: 2013/260 
YTTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 

kommun.lnfo@sala.se 

www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnads kontoret 
Planering och utveckling 

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



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Karl-Gustav Persson 

YTTRANDE 

Minnesplats för Nils Israelsson 

Kommunstyrelsen 

Enligt Ortnamnsrådets handledning i namnvård är memorialnamn att hedra en 
enskild medborgare med att namnge plats efter denne, "och tillkommet enligt god 
ortnamnsed förutsätter en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt 
namn och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen". 

Som ansvarig för namnsättning finner jag inget hinder att en minnesplats uppkallas 
till minnet av Nils Israelsson. 

Tekniska kontorets ledningsgrupp anser att detta inte är en kommunal 
angelägenhet att anlägga en minnesplats på kommunens mark. 

Däremot finns inget att erinra mot att salabostäder AB själva anlägger en plats på 
någon av deras egna fastigheter. 

TEKNISKA KONTORET 

i:f(~w~· 
1

fJ(arJ- ustav Persson 

/ mätningschef /1 

2013-09-03 
DIARlEN R: 2013/260 

YlTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Karl-Gustav Persson 
Mätningschef 

Tekniska kontoret 
Karl-Gustav. Persson @sala.se 

Direkt: 0224-74 74 21 



Bilaga KS 2014/19/2 

Datum 2013-05-31 styrelsesammanträde 2012-08-29 Bilaga l 

Minnesplats för Nils Israelsson 

Kommunstyrelsen 
salaKommun 

SALAKOM UN " 
Kommunstyrelsens lii111all!!l!lg 

Ink" ·05- 9 1 

Med tanke på att den största enskilda händelsen i salabostäders historia var anläggarrdet av 
bostadsområdet Åkra finns en särskild koppling mellan bostadsområdet och Nils Israelsson 
som var VD under tiden får byggandet och sedemera bodde i området. Åkra växte fram på 
den plats där Åkra gård tidigare låg. De platser i Åkraområdet som skulle kunna lämpa sig 
som minnesplats är den park som benämns Stöten och där ''bronshästarna" står och det som 
finns kvar av Åkra trädgård, en dunge med äppelträd vid strandpromenaden. 

Med utgångspunkt från ovanstående uppmanar en enhällig styrelse i Salabostäder kommunen 
att anordna en minnesplats för Nils Israelsson. 

d 

'k:~:/( 
~Yt0q 

alaby§täder styrelse/ 
Bemard Niglis 
vn· 
salabostäder AB 

Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

BesOksadress 

Bru!U1Sgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

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