
''~''"··· SAlA 
KOMMUN 1 

... 1{2) 
2015-03-03 

JILL ROOS 
DIREKT: 0224·74 70 52 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kallelse till sammanträde 
Organ Kommunstyrelsen 

Plats Gustaf Adolfssalen 

Tid Torsdagen den12mars 2015, kl13.30 

l Utseende av justerare 

2 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2012-07-01--
2014-12-31 (§ 16) 
jfr Bilaga KS 2015/22/1-2 

3 Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning samt 
överförmyndaren (§ 18) 

jfr Bilaga KS 2015/19/1-4 
Föredragning av kommunchefjenny Nolhage. 

4 Redovisning av intern kontroll2014 för kommunstyrelsens förvaltning(§ 19) 

jfr Bilaga KS 2015/20/1-2 
Föredragning av kommunchef jenny Nolhage. 

5 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens förvaltning(§ 20) 

jfr Bilaga KS 2015/21/1-2 
Föredragning av kommunchef jenny Nolhage. 

6 Överenskommelse mellan Sala kommun och VafabMiljö kommunalförbund om 
fördelning av uppgifter inom VafabMiljö kommunalförbunds verksamhetsom
råden(§ 22) 

jfr Bilaga KS 2015/24/1 

7 Avgifter för vård och omsorg 2015 (KS § 30) 

jfr Reviderad Bilaga KS 2015/4/1 
jfr Bilaga KS 2015/4/2-3 
Socialchef Agneta von schoting föredrar ärendet. 

8 Ansökan om bidragtill Kriscentrum för män i Västmanland 2015 (§ 37) 

jfr Bilaga KS 2015/36/1-2 

9 Godkännande av Förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum 
(§ 38) 

jfr Bilaga KS 2015/37/1-2 



ii sAlA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

10 Remiss om Regional handbok för POSOM och PKL (§ 39) 

Reviderad Bilaga KS 2015/38/1 
jfr Bilaga KS 2015/38/2 

11 Ansökan om startbidrag för Chiron-verksamhet för integrationsarbete (§ 30) 

jfr Bilaga KS 2015/31/1-2 

12 Arbetsplan 2015, planerings- och utvecklingsenheten(§ 25) 

jfr Bilaga KS 2015/26/1-2 
Föredragning av planchef Lena Steffner. 

13 Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6, antagande (§ 26) 

jfr Bilaga KS 2015/27/1-2 

14 Optionsavtal Seniorvillan (§ 2 7) 

jfr Bilaga KS 2015/28/1 

15 Bredbandsutbyggnad på landsbygden (§ 28) 

jfr Bilaga KS 2015/29/1-2 
Föredragning av bredbandsstrateg Hanna Svensson.IT -chef Peter Tejne deltar 
vid ärendets behandling. 

16 Införande av studerandemedarbetare inom Sala kommun (§ 35) 

jfr Bilaga KS 2015/34/1-2 

17 Remiss från Naturvårdsverket om redovisning av regeringsuppdrag om översyn 
av tillsynsansvar över förorenade områden (§ 36) 

jfr Bilaga KS 2015/35/1-3 

18 Förfrågan från Bovieran (§ 41) 

Bilaga KS 2015/41/1 
Föredragning av kommunchef jenny Nolhage. 

19 Vänortsmöte i Kristinestad 10-15 juni 2015 

jfr Bilaga KS 2015/23/1 

20 Studieresa för ledningsutskottet till Bryssel2-4 februari 2015; rapport 

Handlingar delas ut vid sammanträdet. Livsmedelsinspektör Angelica Nyqvist 
deltar vid ärendets behandling. 

21 Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Bilaga KS 2015/42/1 
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M sAlA 
~KOMMUN 

§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

6 ~14) 

Dn r 2015/72- !2 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01--2014-12-31 

INLEDNING 

Fastställd dokumenthanteringsplan ska beskriva hur dokument/handlingar ska 
hanteras, förvaras och hur de får gallras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/22/1, missiv 
Bilaga KS 2015/22/2, dokumenthanteringsplan 

Administrativ chef Gunilla Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01-- 2014-12-31, Bilaga KS 2015/22/2. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01--2014-12-31, Bilaga KS 2015/22/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Di laga 2015/22/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Gunilla Pettersson 

MISSIV 

Ink. 

Diarienr z o 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
2012-07-01-2014-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
En dokumenthanteringsplan ska vara fastställd för att kunna lämna handlingar till 
kommunarkivet ochfeller gallra handlingar. För ovan tidsperiod bifogas 
dokumenthanteringsplan. 

Förklaring av ärendet 
Ur Arkivreglemente för Sala kommun, KFS 010 revision 01, antagen 2013-05-27. 

§ 4. Arkivmyndigheten 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för 
kommunens arkivbildning och arkivvård. Arkiv ... 
... Kommunarkivet är arkivmyndighetens verkställande organ och ska som sådant 
arbeta för en kommungemensam hantering av arkiv- och 
dokumenthanteringsfrågor. 

§ 6. Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska i samråd med kommunarkivet upprätta en plan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras och bevaras oavsett media. Här 
ska även framgå vilka handlingar som ska bindas in. 
Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. Myndigheten har skyldighet att 
årligen kontrollera och vid behov uppgradera och inför sin nämnd eller styrelse 
samt kommunarkivet redovisa sin specifika dokumenthanteringsplan. 

Förslag till beslut 

att faststälta Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01-2014-12-31 

Gunilla Pettersson 
Administrativ enhetschef 

l (2) 
2015-01-26 

DIARIENR: 2015/72 
MISSIV 

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 

Gunilla Pettersson 
Administrativ Chef 

Administrativa enheten 

g u ni Ila. pette rsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 70 51 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga: 

l Gemensamma handlingstyper 

2 Ekonomikontoret 
3 Kultur och fritidskontoret 
4 Medborgarkontoret 
5 Personalkontoret 
6 Räddningstjänsten 
7 Samhällsbyggnadskontoret 
8 Tekniska kontoret 
9 Ekonomikontoret- Upphandling, inköp 
10 Överförmyndaren 
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SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTST ÄLLN l NGSDATU M 

ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

'b\ lC~G)O- \ 
y 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE l (11) 
EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLAN AVSER TIDEN 20!2-07-0l-20!4-12-31 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, r--6i\Tr~'T7n:nnnrr--J 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 

JE NNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare Sorterings • 
ordning 

Bevaras 

' 

Gallras Leverans 
mellan-
'k" ar IV 

"" 
Leveranssl Serie· Medium Anmärkningar ~ 
utarkiv signum slutarkiv 

J~~~ 

ln .,, 

"'" GEMENSAMMA HANDLINGTYPER [' .. ; 
"-." 
t-.) 

ED-finansierat projekt. EU har särskilda krav vad gäller dokumenthantering och arkivering, som du behöver följa när du bevarar dokumentationen från ett EU-
finansierat projekt. 

Anmälanom papper diarienummer omgående 2 år E l papper Original hos polis. 
skadegörelse/inbrott 

Annons om tiänst papper diarienummer bevaras omgående inaktuell El papper 
Anställningsbevis papper personnummer bevaras omgående F8 papper *Bevaras på KSF 

*se an- personalenhet i 
märkning mappar 

Ansökningshandlingar till data/papper diarienummer bevaras vid uttag ur 2år El papper 

"ej utlysta tjänster" data 

Ansökningshandlingar till papper diarienummer El papper 
tjänst 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Avtal av rutinkaraktär 

Avtal kontorsmaskiner och 
dylikt 

Avtal underhålls- och 
entreprenadkontrakt 

Avtal/överenskommelser 
av rutinkaraktär och ringa 
vikt 

*Kopia Bokslutsunderlag 

*Bilagor till meritfår-
teckning l ansökan om 
tjänst 
*Kopia, Budget och 
Verksamhetsbeskrivning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 2 (11) 

EKONOMI KONTOR, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

data/papper 

papper 

data 

papper 

Sorterings- Bevaras 
ordning 

alfabetisk 

alfabetisk bevaras 

kronologiskt 

pärm, 
kronologisk/enhet 

diarienummer 

pärm, 
kronologisk/enhet 

Gallras 

.. 

2år 
eller in -
aktuellt 

inaktuell 

2 år/ 
inaktuell 

inaktuell 

inaktuell 

2år 

Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

omgående I pärm på 
administration en 

omgående Sår F l papper Om ej diariefårda. 

*Original KS. 

*För den som inte 
fick ~jänsten, tas inte 
ut i papper 

*Original KS. 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTST ÄLLNI NGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Cachefiler 

CD -skivor 

Cookiefiler 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 3 (11) 

EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

data 

CD -skivor 

data 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

löpande 

bevaras i 
papper 

löpande 

Gallras 

-se an-
märlmin 
g 

CD 
gallras, 
se 
anmärk 
-aning 

-se 

anmärk 
-ning 

Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

förvaras Gallras löpande när 
lokalt i aktuell fil är fylld 
varje dator. 
omgående Skrivs ut på papper a• papper 

handläggare, läggs i 
akt 

förvaras I de datorer där det är 
lokalt i möjligt att avaktivera 
varje dator mottagandet av coo -

kiefiler kan detta ske 
och då krävs ej 
gallrings beslut. 
Övriga cookiefiler 
gallras löpande av 
varje användare. 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Debiteringsunderlag, 
original 

Delegationsbeslut 

Diarieförda handlingar 
Dokumenthanteringsplan 

Egenproducerade 
blanketter och 
informationsmaterial 
Enkätsvar, t ex SCB 

E-post av tillffillig 
betydelse 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 4 (11) 
EKONOMI KONTOR, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JE NNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 
papper 

papper 

papper 

data 

..... --

Sorterings - Bevaras 
ordning 

verifikations-
nummer 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 
kronologisk bevaras 

kronologisk bevaras 

objekt/ fastighets -
beteckning 

löpande 

-------

Gallras 

lO år 

lår 

*se 

anmärk-
m ng 

Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 

. 

arkiv 

G l 

omgående 2år El papper 

omgående 2år El papper 
omgående E l papper Ingår i nämndens 

samt utskottets 
bilagor 

F3 papper 

fårvaras i *Vid inaktualitet elle1 
servem 1 efter åtgärd 
varJe 
enskilds 
postlåda 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

E-post av vikt 

E-post som inte är läsbar 

Fakturajournal/avstämnings 
lista kopior 

Fakturakopior 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 5 (11) 
EKONOMI KONTOR, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTER!NGSPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JE NNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

data, papper 

data 

papper/ 

data 

papper/ 

data 

Sorterings ~ Bevaras 
ordning 

registreras löpande i bevaras-
postlista l diarium se 

anmärk-
mng 

löpande 

pärm, alfabetisk 

Gallras 

-se 
anmärk-
mng 

lO år 

2 år 

Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

forvaras i Sedan handlingen 
servem 1 tagits ut på papper 
varJe kan e- postfilen 
enskilds gallras 
postlåda 

forvaras i Efter sänt 
servem 1 meddelande till 
Val] e avsändaren om att 
enskilds filen inte går att läsa 
postlåda 

G l 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Faxmeddelanden 

Författningar från andra 
Myndigheter 

Garantisedlar/ 

r bruksanvisningar 

! Hemsidan i dess helhet med 
alla ändringar sparas var 
natt. Ingår i regelbunden 
backup. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 6 (11) 
EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, DOK\JMENTHANTERINGSPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

data 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

kronologiskt 

kronologisklakt 

kronologiskt 

läggs på digitalt 
media 

Gallras 

-se an-
märk-
nmg 

gallras 

inaktuell 

inaktuell 

inaktuell 

___ L_ ___________ -

Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv ,signum slutarkiv 
arkiv 

Om faxet senare 
ersätts av original -
handling kan det 
gallras sedan datum 
m.m. vederbörligt 
noterats 

' l data Vid behov av att 
återställa gammalt 
data från backup -
media så skall detta 
kunnaske 

L... -- ----- --- L _____ ---



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

In och utgående handlingar 
av rutinkaraktär och av 
ringa värde 

Inkonma handlingar, av 
icke rutinkaraktär 

Interna skrivelser, 
arbetsmaterial 

Interndebitering, kopior 

Intern kontrollplan 

Korrespondens av 
rutinkaraktär och ringa vikt. 

Kvitto för personalutlägg 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 7 (11) 
EKONOMI KONTOR, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

. 

papper 

papper 

/data 

papper 

papper 

papper 

/data 

papper/ 

digitalt 
papper 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

.. 

kronologisk 

diarienummer bevaras 

kronologisk 

kronologisk 

diarienummer bevaras 

alfabetisk 

kronologisk *se an-
märkning 

Gallras Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

gallras omgående 

inaktuell 

omgående 2år El papper 

inaktuell 

inaktuell 

omgående El papper 

2år eller 

inaktuell 
omgående papper *Förvaras hos 

enhetschef 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Logg för fax 

Manualer/Lathundar 

Meddelanden på 
röstbrev lådor, 
telefonsvarare m fl. 
ljudupptagningar 

Minnesanteckningar i olika 
ärenden 

Policydokument och 
handlingsplaner 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 8 (11) 
EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLAN AVSER TIDEN 20!2-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

papper 

data 

papper 

papper 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

. 

löpande 

löpande * 

kronologiskt l * 
ärende 

diarienummer bevaras 

Gallras 

3 
månader 

inaktuell 

inaktuell 

inaktuell 

Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

' förvars i 
faxen och 
på papper 

*Meddelande som 
inkommit och som 
tillför ett ärende 
sakuppgift skall 
noteras i ärendet 

papper * Bevaras om de 
tillför ärendet 
sakuppgift 

El papper 

-- ...... . 



' 

SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

F ASTST ÄLLN l NGSDA TU M 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Potentiella listor, 
sammanställningar ur olika 
verksamhets -system (listor 
som går att upprätta, men 
som inte utnyttjas eller bara 
utnyttjas som tillfällig hjälp 
i arbetet) 

Projekthandlingar med 
fakturakopior 

Protokoll övriga, MBL, 
internkontroll m fl. 

Reklam/kursinbjudningar/ci 
rkulär/nyhetsbrev 
Reversal 
(Mottagningsbevis) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE 
EKONOMI KONTOR, PERSONALKONTOR, 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 

& ÖVERFÖRMYNDARE 9 (11) 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

data 

papper 

papper 

papper 

Sorterings -
ordning 

kronologiskt l 
projekt 

diarienummer, 
kronologisk 

kronologisk/Fastigh 
etsbeteckning 

. 

Bevaras 

. 

bevaras 

bevaras 

*bevaras 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN AVSER TIDEN 20I2-07-01-2014-!2-3! 

Gallras Leverans Leveranssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 

... 

arkiv 

inaktuell De listor som man 

efter av- anser vara av vikt 

lyssning skall tas ut i 

och ev. pappersform 

åtgärd. 

omgående F4 papper Handlingama bör 

större ordnas innan 

projekt arkivering av den 

rar egen som är 

F serie projektansvarig 

omgående 5år A4 papper 

inaktuell 

omgående papper *tillhör ärenden 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Sjuk- och friskanmälan 

SMS av tillfållig betydelse 

Systemdokumentation 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 10 (11) 
EKONOMI KONTOR, PERsONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLAN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 

FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Databärare 

data 

papper/ 
digitalt 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

kronologisk 

bevaras 

Gallras 

2 år 

inaktuell 

Leverans Leveranssl Serie" Medium Anmärkningar 
mellan- utarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

digitalt 

GEMENSAMMA HANDLINGTYPER för Chefer med personalansvar 

Arbetsmiljöutredningar papper diarienummer bevaras Sår A3 

Arbetsskador och tillbud *data personnummer *bevaras *För närvarande 
Flexite, efter 2015-
01-01 LISA 

Medarbetarsamtal/Utveckli papper inaktuell 
ngssamtal 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Protokoll arbetsmiljö 

Semesterlistor, 
närvarolistor 

stämpelkort 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Tjänstgöringsrapporter och 
tidkort 

Tidsplan arbetsmiljöarbete 

KOMMUNFUllMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 11 (11) 
EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLAN AVSER TIDEN 2012-07-0I-2014-12-31 

MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

papperdata 

papper 

papper data 

. 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

kronologiskt bevaras 

kronologisk 

kronologisk 

kronologiskt bevaras 

kronologisk 

kronologiskt bevaras 

Gallras 

2 år 

3år 

2år 

Leverans Leverartssl Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- · utarkiv signum slutarkiv 

.. 

arkiv 

2år A3 papper 

Förvaras i pärm hos 
administration 

2år A3 papper 

F ärvaras hos 
enhetschefer 

2år A3 papper 



t) l \{A_3 Cl 'd--

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE l (5) SALAKOMMUN 
KOMMUNSTY!l.ELSENS 
FÖRV AL'INING 

EKONOMIKONTOR PERSONALKONTOR, 
MEDBORGARKONTOR, TEKN!SKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITlDSKONTOR 

DOKUMENTHANTERINGSPLA,'IEN AVSER TIDEN 

F ASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARJG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Bokslut 

Årsredovisning 

BOKSLUTSUNDERLAG 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare Sorterings • 
ordning 

papper/ kronologisk 
digitalt 
papper/ diarienummer/ 
digitalt 

kronologisk 

papper pärm, 

Bevaras Gallras Leverans 
mellan-

l arkiv 

EKONOMIKONTORET 

bevaras omgående 

bevaras omgående 

inaktuell 
kronologisklenhet 

strategisk papper/ diarienummer bevaras omgående 
plan/verksamhetsplan digitalt bilagenummer. 

, Uppföljningar papper/ diarienummer bevaras omgående l digitalt bilagenummer. 
l 
l Gemensamma planerings- papper/ diarienummer bevaras omgående 
l förutsättningar digitalt bilagenummer. 

!=dovisning, donations- papper alfabetisklår bevaras omgående 

er och stiftelser '---- _ 
-----

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

KFGl Bevaras i KF:s papper 
handlingar 

2år El papper Bevaras hos KS 
diarieförda handingar 

Original KS. 

2 år El papper Bevaras hos KS 
diarieförda handingar 

2år El papper Bevaras hos KS 
diarieförda handingar 

2år El papper Bevaras hos KS 
diarieförda handinga r 

Sår F6 papper 
------ -'---- -·· L._ ----- -· 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Leverantörsfakturor 

Fakturajournal er/ 
debiteringslista 

Kontoutdrag l plusgiro, 
koncernredovisning 
Bokfördalbeordrade 
betalningsuppdrag 

l 

-- ---

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 2 (5) 
EKONOM!KONTOR, PERSONALKONTOR, 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRlTlDSKONTOR 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

JENNY NOLllAGE 

SENEDAN 

Databärare Sorterings-
ordning 

papper/ Verifikations -
digitalt nummer. 

digitalt i faktgrupp 
ekonomi kronologis 
systemet k 
ADITRO 

papper/ kronologisk 
digitalt 

digitalt kronologisk 

----

.. . . . -·-
Bevaras Gallras 

l 

*lO år 

kan 
gallras i 
systemet 
tidigast 
efter l O 
år 

lO år 

kan 
gallras i 
systemet 
tidigast 
efter l O 

·- ·- . . i 
Leverans Leverarts Serie-_ Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

.. . 
. 

omgående 2 år G5 papper *Pappers-
handlingama gallras 
efter l O år kan finnas 
kvar i det digitala 
systemet längre 

2år G! papper 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

F ASTST ÄLLN1NGSDATUM 
ARK1VANSVARJG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Dagjoumall 
integrationsposter 

Dagrapporter 

Bokföringsorder/ 
Bokföringsunderlag 
Internfakturor 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 3 (5) 
EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FR1TlDSKONTOR 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

.. 

Databärare Sorterings- Bevaras 
ordning 

... 

digitalt kronologisk 

papper/ kronologisk 
digitalt 
papper/ verifikatnummer. 
digitalt 
digitalt i verifikatnummer. 
ekonomi 
systemet 
ADITRO 

.. 

Serie- Medium Anmärkningar Gallras .Leverans Leve~ans. 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

. 
arkiv 

år 

kan 
gallras i 
systemet 
tidigast 
efter l O 
år 

JO år 2år G! 

10 år lår 03 papper 

kan 
gallras i 
systemet 
tidigast 
efter 10 
år 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE 
EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 

& ÖVERFÖRMYNDARE 4 (5) 

FASTST ÄLLN!NGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Kassaverifikationer 

Betalningsförslag/betalning 
Leverantörsfakturor 

Momsdeklarationer 

Avslutade ärenden Prioritet 
Ink 
Avslutade ärenden hos 
KFM= 
Kronofogdsmyndigheten 
Avslutade 
skuldförbindelser 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare Sorterings -
ordning 

. 

papper verifikatnummer. 

<papper kronologisk 

papper kronologisk 

papper A-Ö 

papper A-Ö 

papper A-Ö 

SIFAB, ligger under Kommunala Bolag: 

Verifikationer papper verif:tkatnummer. 

Fakurajournal linbetjournal papper journalnummer. 

Bevaras 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 20!2-07-0l-20!4-!2-3! 

. . ... 

Gallras Leverans Leverans· Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

. 

. 

lO år l år G2 papper 

*2 år *gallras av 
ekonomikontoret 

!O år 2år G! papper 

10 år 2år Gl papper 

10 år 2 år G l papper 

lO år 2år G l papper 

lO år G! papper 

!Oår G! papper 
.. -- ' -- --- - L. .. __ --



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

F ASTST ÄLLNJNGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Leveransfaktura l 
utbetalningsjournal 

Moms- och 
skattedeklarationer 
Protokoll, bolagsstämmor 

Protokoll, 
styrelsesammanträden 
Bokslut/årsredovisningar 

& ÖVERFÖRMYNDARE 5 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE 
EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 20l2-07-0l-20l4-l2-3l 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare Sorterings -
ordning 

papper joumalnummer. 

papper kronologisk 

papper kronologisk 

papper kronologisk 

papper kronologisk 

Bevaras Gallras 

l 

10 år 

10 år 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

. . . . 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

. 

G l papper 

G1 papper 

Al arkiv 80 

Al arkiv 80 

G3 papper 
------ -----
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Handlingstyp Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Kultur- och fritidskontoret 

Kontorsenhet eller liknande: 

Fakturor & Räkningar 

Följesedlar papper/data verifikations - lO år omgående 3 år G!, papper Alla fakturor 
om betalas via nummer 
handling datasystem. 
am a Följesedel märks 
lämnas 
till 

med verifikations -

kommun 
nummer 

arkivet 

Bokföringsorder, papper/data kronologiskt 2år Original till 
kopia ekonomikontoret 

Räkuingar data/papper kronologisk 2år Faktura skapas i 
(utgående), datasystem 
underlag 

l 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-3 J 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

llntemdebitering, data/papper 
kopia 

Fritidutvecklare 

Fritidsplan data/ papper 

Bidrag till papper/data 
kulturföreningar. 
Samman-
ställning/beslut 

Bidrag till papper/data 
studieförbund. 
Samman-
ställning/beslut 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

kronologisk 

diarienummer 

diarienummer 

diarienummer 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

2år 

Leverans . 
mellan 
arkiv 

omgående 

vid uttag ur 
data 

vid uttag ur 
data 

2 (22) 

' 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
l 
l 

slutarkiv signum slutarkiv 

l 

Faktura skapas 

inaktuell El papper 

2år El papper 

2år El papper 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

studie- papper/data 
förbundens års -
och verksam-
hetsbeskrivning 

studie- data/papper 

förbundens 
ansökningsblank-
etter med bilagor 

Föreningsdrivna papper/data 
anläggningar: 
Driftbidrag 
och/eller 
investerings -
bidrag: Samman-
ställning/beslut; 
årsmötes-
handlingar 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings ~ 
ordning 

diarienummer 

alfabetisk 

diarienummer 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

Sår 

Leverans 
mellan 
arkiv 

vid uttag ur 
data 

vid uttag ur 
data 

3 (22) 

Leverans Serie~ Medium Anmärkningar 
slutarkiv sigtmm slutarkiv 

2år El papper 
papper/data 

2 år El papper 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Förenings ägda papper/data 
samlings -lokaler: 
drift -bidrag 
ocb/eller 
investerings -
bidrag: 
Sammanställning/ 
beslut, årsmötes -
handlingar 

Föreningars års- papper/data 
och verksam -
hetsbeskrivning 

Utbildnings - data/papper 

bidrag: Samman -
ställning, avslag 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

diarienummer 

diarienummer 

diarienummer 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

------ -------L........ ______ L...._ 

Gallras Leverans . 
mellan 
arkiv 

vid uttag ur 
data 

vid uttag ur 
data 

vid uttag ur 
data 

4 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

2år El papper 

2år El papper 
papper/data 

Sår El papper 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Utbildnings - data/papper 

bidrag: 
ansökningsblank-
etter med bilagor 

V erksambets - data/papper 
bidrag for 
forening med 
ungdoms-
verksamhet. 
Samman-
ställning, 
årsmötes-
handlingar 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

alfabetisk 

diarienummer 

Bevaras 

bevaras 

Gallras 

5 år 

Leverans 
mellan 
arkiv 

vid uttag ur 
data 

s (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

Sår El papper 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR-OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Handlingstyp Databärare Sorterings -
ordning 

Aktivitetssamordnare 

Grovdammsrunda data/papper diarienummer 

n, vandringsled: 
Historik och div. 
info 

Grovdammsrunda data/papper kronologisk 

n, vandringsled, 
arbetsmaterial 

Lotterier, diarium data/papper särskilt 
diarienummer 

Lotterier, data/papper särskilt 

ansökningshandli diarienummer 

l ngar, redovisning 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

inaktuell 

.. 

Leverans 
· mellan 

arkiv 

vid uttag ur 
data 

vid uttag ur 
data 

6 (22) 

Leverans Serie-
. . 

Medmm Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

Sår F3 papper Skötseln är utlagd 
på föreningen Sala 
OK. Kultur och 
fritid sköter 
kontakten med 
föreningen. 

2år E3 papper 

2är E3 papper 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTER1NGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Lotterikontrollant data/papper 
er. Arvoden ink!. 
personuppgift och 
tjänstgörings -
rapport 

Ekonomisk data/papper 
sammanställning 
får utbetalning till 
fåreningar 

Utskick inför data/papper 
medverkan 

1 
Möten, kallelser data/papper 
och deltagar-
fårteckning 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

alfabetisk 

kron o! ogisk 

kronologisk 

kronologisk 

Bevaras 

bevaras 

Gallras. 

3år 

inaktuell 

inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

7 (22) 

Leverans Serie- Medium. Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

Original till 
personalkontoret. 

5 år G5 papper Dataprogrammet 
FRI 

l 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 

DOKVMENTHANTERlNGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Kontorschef 

Anbuds- data/papper 
handlingar 

Anläggningar i data/papper 
drift 

Budgetunderlag, data/papper 
, arbetsmaterial 
' 

Budget- data/papper 

uppföljning, 
arbetsmaterial 

Delegations - data/papper 

beslut 

JE NNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

diarienwnmer 

akter 

kronologisk 

kronologisk 

i akt l diarie -
nummer 

Bevaras 

*se anm 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

2år 

inaktuell 
eller 
tidigast 2 
år 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

8 (22) 

Leverans Serie- · Medium. Anmärkningar 
slutarkiv signnm slutarkiv 

2 år E2 papper *Enligt biflnköps-
PM 

inaktuell F 35 

2år El papper Original i diarieakt 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTER!NGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Offerter m.m. 
data/papper 

Offerter, antagna data/papper 

Vision Lärkan data/papper 

Konstsamlingens data/papper 
register, kartotek 
och handlingar 

l MBL-protokoll data/papper 

l 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

kronologiskt 

kronologiskt/ 
art 

diarienummer 

kronologisk/ 
diariennnnner 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

2 
år/inaktu 
el! 

2år/in-
aktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

9 (22) 

Leverans Serie- ·. Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

Eller enligt bifogat 
inköps-PM 

2 år El papper 

D3 papper Tavlor finn i 
närarkivet 

Registret finns hos 
Aguelimuseet 
kopia till 
kommunarkivet. 

3år A4, (El papper 
hos 
KFK) 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Kontorsmöte n, data/papper 
APT, 

l anteckningar 

Verksamhets - data/papper 
berättelser 

Verksamhetsplan data/papper 

Bokningsbekräfte data/papper 
!ser (idrotts- och 
samlingslokaler) 

Lokalscheman data/papper 

l 

Nyekelkvittenser data/papper 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings ~ 
ordning 

kronologisk 

diarienummer 

diarienummer 

kronologiskt/o 
bjekt 

objektvis 

nyckelnummer 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

*se anm 

Gallras 

2år 

alla 
inaktuell 
utom 
vecka Il 
och 14 

inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

vid uttag ur 
datan 

vid uttag ur 
data 

10 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

3 år A5 papper 
Alla original 
förvaras på 
gemensamt ställe 
på kontoret 

2 år El papper Diarieförs 

2år El papper 
Diarieförs 

inaktuell 

Sår Hl papper 
Vecka 11 och 41 
bevaras 



SALAKOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTER!NGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Nyckelregister data 

l Fakturaunderlag, data/papper 
l uthyrda lokaler 

Lärkan & Idrottshallen 

Kopia på data/papper 

Brandsyns-
protokoll, 
anläggning 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

nyckelnummer 

alfabetiskt/kro 
nologiskt 

anläggnings -
vis/ 
diarienummer 

Bevaras 

bevaras 

Gallras 

inaktuell 

2år 

*kopian 
kan 
gallras 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

11 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

I dataprogram FRI 
lagras hi storik på 
nycklarna i 
systemet 

Ori gina! förvaras 
på KFF Fakturan 
skickas härifrån 
via datasystem 
XWEB. 

-
3år *El papper *Arkiveras i 

original hos 
räddningstjänsten 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-0 l-2014-!2-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

statistik/sammans data/papper 

tällning, simhall, 
träningshall, 
Actic, solarier, 
mässan 

statistikunderlag data/papper 

Kvitton på data/papper 

insättningar 

Kansliet 

-

' Protokoll for data/papper 
personal- och 
vaktmästare -
möten 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

kronologiskt 

anläggnings -
VIS 

kronologiskt 

kronologiskt 

------

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

--

Gallras_ 

inaktuell 

10 år 

--------

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

--

12 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

3år Hl papper 

*G l *Serie om 
handlingarna 
lämnas till 
kommunarkivet 

Sår AS papper Allt finns i 
mappen under 
servem N. 

--- -- ---



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Korrespondens data/papper 

' Receptionen 

Sim undervisning, data/papper 
statistik, samman 
-ställningar 

Underlag för 
l statistik 

data/papper 

lMarlrnadsfOring, uppföljning 

Annonsunderlag data/papper 
för kontoret 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

diarienummer 

kronologisk 

kronologisklob 
jekt 

kronologisktia 
vd 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

inaktuell 

inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

13 (22) 

Leverans Serie- . Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum. slutarkiv 

2år El papper 

3år Hl 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-0!-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KUL TUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Avtal avseende data/papper 
reklam och 
liknande 

Broschyrer och data/papper 
liknande. Kultur-
och fritidsguide 

Enkäter/uppfdljni data/papper 

ngar, 
sammanställning 

Enkäter/uppfdljni data/papper 

ngar, 
arbetsmaterial 

Biblioteksverksamhet 

V erksarnhets - data/papper 
statistik utlåning 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

diarienummer 

kronologiskt/ar 
t 

kronologiskt 

årsvis 

' --

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevara 

L -----

Gallras 

inaktuell 

- -

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

' 
- -----

14 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
sbltarkiv signum slutarkiv 

2 år El papper 

lggr/år F3 papper 

3år Hl papper 

2år F 33 papper 

-- ' 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Verksamhets - data/papper 

l statistik besök 

Verksamhets - data/papper 

statistik och 
program for barn 
o vuxna 

Utlåningsstatik data/papper 

Bokbestånd 
data/papper 

statistik 

Personalmöten data/papper 

och handläggar -
möten 

Tidskrifter, listor data/papper 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

årsvis 

årsvis 

årsvis 

årsvis 

kronologisk 

kronologisk 

Bevaras 

bevara 

bevara 

bevaras 

* 

bevaras 

bevaras 

Gallras . 

* 
inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

15 (22) 

Leverans Serie •.. Medium Anmärkningar l 
slutarkiv signum .. slutarkiv 

• 

2 år F 33 papper 

2år F 33 papper 

2år F 33 papper Ett årligt uttag 

2år Hl papper Tas ut per fixt 
datum varje år, 

2år F 33 papper 

2år F 33 papper 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTER!NGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-0!-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Bokbuss 

Tidtabell data/papper 

Filialerna 

Biblioteks -
data/papper 

filialerna, statistik 
och utlåning 

Fjärrlån 

statistik data/papper 

Krav 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

kronologisk 

årsvis 

årsvis 

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

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

-------

Gallras Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

16 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

2år F 33 papper Ny varje halvår. 

-
2år F 33 papper Förvaras med 

bibliotekets övriga 
statistik på utlån 

2år Hl papper 

--------·· -- --- --· 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Registerunderlag data/papper 
angående krav på 
ej återlämnad 
media 

Kontrakt med data/papper 

artister, teater 
m.fl. 

Övrigt media 

Delegations - data/papper 
beslut 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

kronologisk 

kronologisk 

diarienummer 

l 

Bevaras 

bevaras 

Gallras 

inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

17 (22) 

Leverans. Serie- Medium. Anmärkningar ! 

slutarkiv signum slutarkiv 

Fl papper 

3 år El papper Lagras i 
aktmappen i 
diariet för aktuellt 
ärende 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KUL TUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Utskottsadministration m.m. 

Arvoden, data/papper 
Ersättning till 
förtroendevalda 

l 
l 

Kallelse till data/papper 

sammanträden 

Protokoll-
data/papper 

Kultur- och 
fritidsutskottet 

Protokoll: 
data/papper 

Mediamöten, 
APT, samverk-
sams grupp 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings - . 
ordning 

person-
nummer/ 

kronologiskt 

kronologiskt 

kronologiskt 

Bevaras 

*bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras. Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

18 (22) 

. 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

F7 CD-skiva i *Bevaras på 
tre Lönelistans CD 
exemplar (skulle annars 

gallrats efter l O år) 

För närvarande i 
TROMAN 

3år A5 papper Med protokollen 

3år A2 Arkiv 80 Med register 

3 år A3 Arkiv 80 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Stipendier (Lasse data/papper 

O'Månssons 
natura-
stipendium, kultur 
-stipendium och 
foreningsledarstip 
endium) 

Sala sparbanks 
data/papper 

kulturfond 

Omsorgsverksamheten 

Kvitton på data/papper 

insättningar 

Kontoplan 
data/papper 

JE NNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

diarienummer 

diarienummer 

kronologiskt 

kronologiskt 

Bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras 

lO år 

inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

19 (22) 

Leverans Serie- Medium. Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

2år El papper 

2 år El papper 

3år *G! papper *Serie om 
handlingama 
lämnas till 
kommunarkivet 



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 

DOKUMENTHANTER!NGSPLANEN AVSER TtDEN 2012-07-01-2014-12-31 
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

FÖRVALTNING 

FASTSTÄLLNINGSDATUM 

ARKIVANSVARIG 

ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Fritidsblad, data/papper 

omsorgens 
verksamheter 

Adresser till data/papper 
omsorgstagare 
och ledare 

JENNY NOLHAGE 

SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

kronologiskt 

alfabetiskt 

Bevaras 

bevaras 

Personalhandlingar-Original till personalkontoret 

Avtal, intyg, data/papper kronologiskt bevaras 

varsel 

~ona!- data/papper alfabetiskt bevaras 

eckning 

. 

Gallras 

inaktuell 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

omgående 

omgående 

20 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

3 år F3 papper 

F8 papper 

F8 papper 

·--L____ ______ .. --- -· 
,_ 

----- --



SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp Databärare 

Kopior av data/papper 
personal-
handlingar 

Ungdomslokal 

Fritidsverksamhet data/papper 

(planering, 
budget, personal 
och liknande) 

Samman- data/papper 

ställning, intäkter 

Samman- data/papper 

ställning, intäkter, 
kopior 

Kontoplan data/papper 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Sorterings -
ordning 

alfabetisk 

Bevaras Gallras 

inaktuell 

. 

Leverans 
mellan 
arkiv 

21 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

Finns i 
ekonomisystemet 

Finns i 
ekonomisystemet 

Finns i 
ekonomisystemet 

Finns i 
ekonomisystemet 



SALAKOMMUN KOMMUNFUllMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 
FÖRVALTNING 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

JE NNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Handlingstyp Databärare Sorterings -
ordning 

Kvitton på 
data/papper kronologiskt 

insättningar 

E-postlistor, övrigt 

Ishallen, historik data/papper kronologiskt 

Lärkbacken Bad data/papper kronologiskt 

och Idrott, 
1 historik 

Bevaras Gallras 

lO år 

Leverans 
mellan 
arkiv 

omgående 

22 (22) 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

3år *G! papper *Serie om 
handlingarna 

1 lämnas till 
l kommunarkivet 

Omgående till KA 

Omgående till KA 



\'t)) \IJ\~Cl y 
SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE l (l!) 
Kommunstyrelsens Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-0 l-20 l _17_11 

förvaltning Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och .. ~t\I:f:;,~1~l,:,~i~~:l~,,,, 
fritidskontor 

Fastställningsdatum Ink. o 5 Arkivansvarig Jenny Nolhage 
Arkivredogörare se nedan 

1'2'1,); s/12. 1":\5'' 
Handlingstyp Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 

ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

MEDBORGARKONTORET 
ADMINISTRA TION 

Kommunfullmäktiges data/ kronologisk bevaras omgående 2 år KF Al arkiv 80 Binds in, bevaras 
protokoll arkiv 80 även digitalt for 

återsökning 

Kallelser till data/ kronologisk bevaras omgående 2år KF Al arkiv 80 
kommunfullmäktige arkiv 80 

Sala kommuns papper l data diarienummer bevaras 2år El papper l arkivexemplar till 
l författningssamling akten vid 

nyproduktion. 
l 

papper l data diarienummer bevaras omgående 2är El l Anmälningsärenden papper 

av vikt 

Bokslut l papper l data årsvis bevaras omgående 2år KFG l papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Valberedningens protokoll 
med bilagor 

Minnesanteckningar 
fullmäktiges beredningar 

Kommunstyrelsens och 
ledningsutskottets protokoll 
med bilagor 

Balanslistal 

diarienummerordning 

Kallelser kommunstyrelsen, 
utskotten, ärendeberedning 

Ordförandefårslag 

Lista över 
anmälningsärenden 

l 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 2 (l l) 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN avser tiden 2012-07-01-20 !4-12-31 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

papper l data 

papper l data 

data/ 

arkiv 80 

papper l data 

papper l data 

l papper l data 

papper l data 

Sorterings-
ordning 

årsvis 

kronologiskt 

kronologisk 

*årsvis, 

kronologisk 

kronologisk 

kronologisk 

Bevaras Gallras Leverans . 
mellan-
arkiv 

bevaras omgående 

* *Sår 

bevaras omgående 

bevaras 

2 år 

2år 

2år 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

2år A2 papper Protokoll skrivs 
endast efter allmänna 
valet 

*bevaras om det 
tillfår någon viktig 
information 

2år Al arkiv 80 Binds in. Finns även 
digitalt. 

2 år El papper *Bevaras i fårsta 
kartongen får året i 
diarieförda 
handlingar 

l 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Minnesanteckningar 
kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott 

Pensionärsrådet, och 
handikapprådets 
minnesanteckningar 
Fullmakter postöppning 

Postlista 

Kallelser, enhetsmöten och 
liknande 

Samverkansprotokoll 

Arvoden, 

Ersättning till fortroendevalda 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 3 (Il) 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

data l papper 

Sorterings • 
ordning 

kronologisk 

kronologisk 

kronologisk 

kronologisk 

personnummer 

Bevaras Gallras Leverans 
mellan-
arkiv 

bevaras omgående 

bevaras omgående 

m-
aktuell 

bevaras 

m-
aktuell 

bevaras 2år 

*bevaras 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

2år A2 papper 

Bl papper 

l år Dl papper 

5 år A3 papper 

F7 CD-skiva i *Bevaras på 
tre Lönelistans CD (skulle 
exemplar annars gallrats efter 10 

år) for närvarande i 
TROMAN 

l 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 4 (Il) 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare Sorterings - Bevaras 
ordning 

MEDBORGARKONTOR 

Interna skrivelser, papper l data kronologisk 
arbetsmaterial 

Minnesanteckningar i olika papper l data kronologiskt l * 
ärenden ärende 

Avtal, kontrakt papper l data kronologisk bevaras 

Delegationsbeslut papper l data diarienummer bevaras 

Delegationslistor papper l data kronologiskt/ bevaras 

ev. diarienummer 

Avsägelser politiska papper l data diarienummer bevaras 
uppdrag 

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

DOKUMENTHANTERJNGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

. 

Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

m-
aktuell 

m- *El papper * Bevaras om de 
aktuell tillför ärendet 

sakuppgift 

omgående Sår Fl papper Diarieförs 

omgående 2år El Diarieförs 

omgående F2 

omgående 2 år El papper 

------- ---

' 

l 
' 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Diarieförda handlingar 

Motioner 

Interpellationer 

Frågor till KF 

Medborgarförslag 

Bolagsordningar 

Reglementen 

styrdokument 

Remiss från myndighet 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 5 (11) 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, DOKUMENTHANTERlNGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

diarienummer bevaras 

Gallras Leverans ... 
mellan-
arkiv 

omgående 

' 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

omgående 

Leverans 
1S.erie.- ... Medium Anmärkningar 

slutatkiv stgnum slutatkiv 
. 

2 år El papper Ärendenmed 
sekretess förvaras 
skilda från övriga 
diarieförda 
handlingar (ska 
arkiveras på sekretess 
-avdelningen i 
kommunarkivet) 

2år El papper 

2år El papper 

2år El papper 

2år El papper 

2år El papper 

2år El papper 

2 år El papper 

2år El papper 
' 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 6 (11) 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

KOMMUNARKIVET 

Arkivförteckningar 

l--

Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

data/ 

papper 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

alfabetisk * 
bevaras 

Begäran om utlämnande av l papper l data diarienummer bevaras 
allmän handling med 
sekretess 
Begäran om utlämnande data l papper kronologisk bevaras 
av arkivhandlingar 
handlingar utan sekretess 

Förfrågningar till data l papper 
kommunarkivet 

kronologisk bevaras 

l 

Dokumentation av papper l data 
utställningar, t.ex. 

kronologisk bevaras 

Arkivens dag 

Dokumenthanterings- data l papper 
planer 

diarienummer bevaras 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

omgående data *Bevaras aktuell i 
databas KLARA, 
papper byts ut till 
aktuellt i pärmar. 

2år El papper 

lår F5 papper 

lår F5 papper 

l år Öl papper 

2år El papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 7 (Il) 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Medgivande att Sala 
kommunarkiv lägger ut 
arkivforteckningen från 
Enskilda arkiv på intemet 
Mottagningsbevis från 
Enskilda arkivbil dare, 
Kommunala bolag och 
andra kommuner. 

Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

papper l data 

papper l data 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

alfabetisk bevaras 

kronologisk bevaras 

INFORMA TIONSENHETEN 

Turismbroschyrer, plan- papper l data kronologisk bevaras 
scher, trycksaker, kartor, 
annonser, informationsblad, 
nyhetsbrev m. m om Sala, 
tryckt av Sala kommun och 
Silverarket 

Dokumentation av papper l data kronologisk bevaras 
deltagande i mässor och 
utställningar. 

Kassaredovisning papper kronologisk l enhet 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

lår FS papper 

lår FS papper 

l år F3 papper 

omgående lår Öl Foto -dokumentation 
m. m. 

Lämnas till 
Ekonomikontoret 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Sociala medier t.ex. 
facebook 

Mötesanteckningar risk-
och säkerhetsgruppen 

Handlingsplan enligt 
LSO(lagen om skydd mot 
olyckor) 

Handlingsplan i 
säkerhetsfrågor 

Rapporter i säkerhetsfrågor 

Förslag till beslut i 
säkerhetsfrågor 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 8 (Il) 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

papper l data 

Sorterings -
ordning 

diarienummer 

diarienummer 

diarienummer 

diarienummer 

diarienummer 

diarienummer 

Bevaras 

*)se 
anmärk-
m ng 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

Gallras Leverans Leverans 
mellan- slutarkiv 
arkiv 

2 år 

2år 

2 år 

2år 

' 

2år 

l 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

El papper Diarief<irs om det är 
inlägg/kommentarer 
av vikt. 

El papper SEKRETESS 

* Bevaras om dc 
tillfor ärendet 
sakuppgift 

El papper Diarienummer hos 
den fdrvaltning det 
berör 

El papper Diarienummer hos 
den fdrvaltning det 
berör 

El papper SEKRETESS 

Diarienummer hos 
den f<irvaltning det 
berör 

El papper Diarienummer hos 
den fdrvaltning det 
berör 

l 



l 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Checklistor i 
säkerhetsfrågor 

Befolkningsstatistik 

statistik från statistiska 
centralbyrån (SCB) 

Befolkningsstatistik, 
prognos 

!T-ENHETEN 

Backuperpå 
verksamhetssystemen, 

Loggar för kommunens 
verksamhetssystem 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 9 (11) 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniskt kontor, Sarnhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

papper l data 

data 

data 

data! 

l papper 

data 

data 

Sorterings - Bevaras 
ordning 

diarienummer bevaras 

kronologisk 

diarienummer bevaras 

läggs på digitalt 
media 

löpande 

Gallras 

-

3år 

m-
aktuell 

m-
aktuell 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

2år El papper Diarienummer hos 
den förvaltning det 
berör 

Hämtas från SCB:s 
hemsida och läggs ut 
på kommunens 
hemsida. Sparas hos 
SCB. 

Finns vid behov att 
hämta från SCB:s 
hemsida 

omgående 2 år El Finns med i strategisk 
plan 

Vid behov av att 
återställa gammal 
data ska detta kunna 
göras 

förvaras i 
server l 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Kommunens hemsida 
webbsida 

Hemsidan i dess helhet med 
alla ändringar sparas var 
natt. Ingår i regelbunden 
backup. 

lntranät 

Episerver 

Dokumentation i 
webb/molnbaserade tjänster 

Online-möten via Skype 

Lync 

--- --

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE lO (Il) 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Jenny Nolhage 
se nedan 

Databärare 

data 

data 

---- ---

Sorterings-
ordning 

läggs på digitalt 
media 

~---- ---

Bevaras Gallras 

m-
aktuell-
se an-
märknin 
g 

m-
aktuell 

----

Leverans __ Leverans Serie-- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

Ett arkivex. av 
hemsidans grund-
uppbyggnad 
organisations -
schema. 

data Vid behov av att 
återställa gammalt 
data från backup -
media så skall detta 
kunna ske 

--- -- ----- , __ 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE 
Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, 
Tekniskt kontor, Samhällsbyggnadskontor, Kultur- och 
fritidskontor 

Jenny Nolhage 
se nedan 

& ÖVERFÖRMYNDARE 11(11) 
DOKUMENTHANTERINGsPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Handlingstyp Databärare Sorterings- Bevaras 
1

Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum· slutarkiv ••• .· 

arkiv 

KONSUMENTBYRÅJSKULD-RÅDGIVNING 

Kopior som används som papper l data mappar, namn på inaktuell 
arbetsmaterial konsumentbyrån 

Kopia på papper l data alfabetisk *se *Gallras när 
skuldsaneringsansökan sorteringsordning på anmärkn skuldsaneringen är 

konsument-byrån mg avslutad 

Originalhandlingar som papper l data alfabetisk Originalen återsändes 
tillhör den enskilde sorteringsordning till den enskilde efter 

kopiering 

Årsstatistiken, data *vid *)Finns 
budgetrådgivning-och inaktuell dataprogrammet, 
skuldsanerings -ärenden samt hos 

konsumentverket tills 
.gallring 
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Jt'!o.'V"1UJHV1'1.1.'VL<.I.JJU.t"'l.l.'-.lJ.VC.,fiVl"Ul'llJl"'l;:,l TK~L,:,.r.., <S: UVJtKI'UKtVJYl'!lJAK~ l (7) Kommunstyrelsens Ekonomikontoret, Informationsenheten, !T-enheten DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-0 l-O! ~3Jfl'·;i r~,~;~:'ihing 
förvaltning Kanslienheten, Kontorsservice, Personalenheten, '""''""'"·"Y''"'""" 

Planering~ och utveckling 
l ink. o 5 Fastställningsdatum 

Arkivansvarig 
Arkivredogörare se nedan 1~2()J 5 /:J ') Il"'~;"" 

l 

Handlingstyp Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

PERSONALKONTORET 
Arkivredogöra re: 
Personakten kan 

papper personnummer bevaras när F8 papper innehålla: 
personen • AnställningsavtaL 
har slutat • Ansökanoch 
s m meritförteckning 
anställning ev, personligt brev' 
iSala • Arbetsgivarintyg 
kommun 

• Betyg (kurser 
utbildningar). 

• Bilagor till 
meritförteckning. .. BilavtaL 

• Förhandlat 
lönetillägg. 

• Korrespondens med 
Försäkringskassan, 
ej rutin. 

• LAS blanketter . 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

• Längre ledigheter, 
än 3 månader (barn, 
studier, 
tjänstledighet 
m.m.). 

• Matrikelkort 

• Pensionsbrev . 

• Rehab utredning . 

• Räddningstjänstens 
Personal (kurser, 
certifikat, 
medicinska 
undersökningar & 
fystester) 

• Sekretesshandling . 
• sjukersättning . 

• Skriftlig uppsägning 
från tjänsten (Man 
skall alltid göra en 
skriftlig 
uppsägning). 

• ljänstgöringsbetyg 
l -intyg kopia av 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 
Ekonomikontoret, Informationsenheten, !T -enheten 
Kanslienheten, Kontorsservice, Personalenheten, 
Planering- och utveckling 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
2 (7) 

se nedan 

Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

2 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

utfårdade. 

• Tystnadsförsäkran l 
sekretess bevis. 

• Varningar. 

Närvaro rapport, 
Tjänstgöringsrapport 

* Läkarvårdskvi tton, 
vaccinations intyg 

Läkarintyg 

stämpelkort 

Ledighetsansökan, kortare 
tid än 3 månader. 

Lönefördelningsbok 

skattejämkning 

skattsedlar 

Semester 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 3 (7) 
Ekonomikontoret, Informationsenheten, !T-enheten 
Kanslienheten, Kontorsservice, Personalenheten, 
Planering~ och utveckling 

se nedan 

Databärare Sorterings ~ Bevaras 
ordning 

papper kronologisk 

papper kronologisk 

papper kronologisk l 
personnummer 

digitalt kronologisk 

data personnummer 

data kronologisk 

papper personnummer l 
årsvis 

data/papper kronologisk l 
arbetsplats 

3 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN avsertiden 2012-07-01-2014-12-31 

Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

3år omgående 

3år omgående *Ingår i rapporter 

3år omgående diarieförs i ephorte 
och hanteras endast 
här SEKRETESS 

2år omgående 

2år omgående 

2år omgående 

6år omgående 

3år omgående 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Övertid - och 
jourtidsjournal 

Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar. 

Beslut om införsel av lön 

Lönelista 

Arvoden, 

Ersättning till 
förtroendevalda 

Arvodesbestänunelser 

Systemförteckningar 

Bevakningslista -

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 4 (7) 
Ekonomikontoret, lnformationsenheten, !T-enheten 
Kanslienheten, Kontorsservice, Personalenheten, 
Planering- och utveckling 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avsertiden 2012-07-01-2014-12-31 

se nedan 

Databärare Sorterings • Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

papper personnummer 3år omgående 

papper/data kronologisk 2år omgående 

papper kronologisk l 2år omgående 
personnummer 

data kronologisk bevaras finns i F7 CD-skiva Bevaras på CD 
systemet i tre fr.o.m. 2006, 

EVRY exemplar konverteras vart 5 år. 

data l personnummer *bevaras F7 CD-skiva *Bevaras på 
papper i tre Lönelistans CD 

exemplar (skulle annars gallrat1 
efter l O år) 

För närvarande i 
TROMAN 

data/ diarienummer bevaras El papper 
papper 

papper kronologisk inaktuell omgående 
--·-

data l papper förvaltnings- inaktuell Fel och regler 

4 



l 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 5 (7) SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Ekonomikontoret, lnformationsenheten, !T -enheten 
Kanslienheten~ Kontorsservice, Personalenheten, 
Planering- och utveckling 

DOKUMENTHANTERJNGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

signallista P80L01 och 
signallista P80L015 

Indatalista 

se nedan 

Databärare 

data l papp 

Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning 

nummervis 

personnummer inaktuell 

LÖNER OCH ANSTÄLLNINGAR HR; human resource (mänskliga resurser) 

Arkivredogörare: 

Kollektivavtal, protokoll arkiv 80 kronologisk bevaras 

F örhandlingsprotoko Il arkiv 80 kronologisk bevaras 

diarien-
Oummer 

5 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

Omgående 

*omgående original arkiv 80 *förvaras hos 
et i kommunsekreteraren 

A4, 

kopian i 
F2 

*omgående original arkiv 80 *förvaras hos 
et i närmaste chef 

A4, eller 

kopian i *om det ska till 
F2 arbetsgivarutskottet 

forvaras det hos 
kommunsekreteraren 



l 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Policy 

Riktlinjer och rutiner 

(t.ex. friskvårdskuponger) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 6 (7) 
Ekonomikontoret, lnformationsenheten, IT -enheten DOKUMENTHANTERINGsPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Kanslienheten, Kontorsservice, Personal enheten, 
Planering -och utveckling 

se nedan 

Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

papper/data diarienummer bevaras El papper KS beslut 

papper/data P A-handbok bevaras El papper 

ANSÖKNINGSHANDLINGAR 

Arkivredogörare: 

• Annons om tjänst papper/akt diarienummer bevaras omgående El papper l 

• Sammanställning akt 
sökande till tjänst. 

• Ansökanoch 
meritförteckning 

• ev' personligt brev 

F ör de som inte fick papper diarienummer se F år återsänds till 
tjänsten. anmärkn övriga när anställning 

Bilagor till mg är klar. 

meritförteckning l ansökan 
om tjänst. 

------ ' --

6 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens 
fiirvaltning 

Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

För den som fick tjänsten. 
Bilagor till 
meritfårteckning l ansökan 
om tjänst 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 7 (7) 
Ekonomikontoret, lnformationsenheten, IT -enheten 
Kanslienheten, Kontorsservice, Personalenheten, 
Planering- och utveckling 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

se nedan 

Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

papper l diarienummer bevaras omgående FS papper l Till personakten . 
personakt personnummer akt 

7 
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SALA KOMMUN Dokumenthanteringsplan fOr kommunstyrelsen i·örvailnlng 

~k 3 5 DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

~t~;; 1:;2fl"'j 
Räddningstjänsten "' -! 7 

l 

Handlingstyp Data- Sorteringsordning Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

EKONOMI 

Avtal papper namn/diarienummer bevaras 2år Fl ePhorte 

Offerter papper namn/diarienummer bevaras 2år El ePhorte 

FORDON 

Inventarielistor papper datum inaktualitet 
/data 

Påbyggnad papper registrerings - bevaras vid 
nummer skrotning/ 

försäl j ning 

Service & reparationer papper registrerings - bevaras vid 
nummer skrotning/ 

försäljning 

BEREDSKAP 

F örsvarsplanering papper datum/ bevaras 2år El ePhorte i Sala 
diarienummer Evolution i Heby 

Krisberedskapsplanering papper datum/ bevaras 2år El ePhorte i Sala 
/data diarienummer Evolution i Heby 



SALA KOMMUN Dokumenthanteringsplan fOr kommunstyrelsen 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Räddningstjänsten 

Handlingstyp Data- Sorteringsordning · Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum sintarkiv 

arkiv 

Risk- och Sårbarhets - papper/ datum/ bevaras 2 år El ePhorte i Sala 
analyser enligt LEH data diarienummer Evolution i Heby 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Räddningstjänstavtal papper namn bevaras 2år Fl ePhorte 

Personal (kurser, papper/ personnummer bevaras vid FS 
certifikat, medicinska data anställnings 
undersökningar & upphörande 
fystester) 
Insatsrapporter data datum bevaras *finns * Alarmos 

digitalt 

O lycksutredningar papper datum bevaras inaktuell 

/data ........ -------



SALA KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Räddningstjänsten 

Handlingstyp Data· Sorteringsordning Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Länsstyrelsens tillsyn papper diarienummer 2år El ePhorte 
över RTJ: s verksamhet datum 

FÖREBYGGANDE 

Tillstånd enligt *LBE och papper namn/diarienummer bevaras 2år El ePhorte i Sala 
*LSO /data Evolution i Heby 

*LBE=Lag om 
brandfarliga & 
explosiva varor -
reglerar att tillstånd 
skall utfardas och att 
tillsyn skall göras. 
* LSO=Lag om skyd( 
mot olyckor-
reglerar att tillsyn av 
brandskyddet skall 
göras. 



SALA KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Räddningstjänsten 

Handlingstyp Data- Sorteringsordning Bevaras Galltas Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Tillsyn enligt LBE och papper namn/diarienummer bevaras 2år 
El ePhorte i Sala 

LSO /data Evolution i Heby 
Automatlarmavtal papper/ namn 2år Efter att avtalet löpt 

data ut 
Tillstånd egen sotning papper fastighetsnummer/ bevaras 2år El ePhorte i Sala 

/data diarienummer r Evolution i Heby 

ALLMÄNT 

Remissyttranden datum/ bevaras 2år El ePhorte i Sala 

L------
diarienummer Evolution i Ht:by 
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SALAKOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 20!2-07-01-2014-12-31 \!J"' i" u i,;i !\:!,!J, :~ii n n l (32) 
KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

l Knrnn, ,,,, "'"' i,\n;e; •u 

F ASTST ÄLLN!NGSDA TUM lin k, 
ARKIV ANSV AR! G 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN iz'C:i ,, l1:z l"iS:'' 
HANDLINGSTYP Data-

Sorteringsordning 
Bevaras Gallras Leverans Leverans - serie- Medium Anmärkningar 

bärare . mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

JÄVSNÄMNDEN 

Jävsnämnden- JN · papper kronologisk 2år omgående 
kallelse med bilagor 
JN - nämndprotokoll arkiv 80 kronologisk bevaras omgående 3år Al arkiv 80 I pärm 

JN- bilagor papper kronologisk bevaras omgående 3 år A2 papper l pärm 
nämndprotokoll 
JN - delegationsprotokoll papper kronologisk bevaras omgående 3 år Al papper l pärm 

KONTORS-
ÖVERGRIP ANDE 
SBU- papper kronologisk 2 år omgående J pärm 
Samhällbyggnadsutskotte 
t - kallelse med bilagor 
SBU- utskottsprotokoll arkiv 80 kronologisk bevaras omgående 3år A2 arkiv 80 I pärm 

SBU - bilagor papper kronologisk bevaras omgående 3år A2 papper l pärm 
utskottsprotokoll samt 
mottagningsbevis 
Taxa, papper diarienummer bevaras omgående 2 år El papper Original hos KSF 
debit~ringsunderlag __ '------ ----- --- .... - -



2 
SALAKOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 2 (32) 
KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNJNGSDATUM 
ARKIV ANSV AR!G 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGSTYP Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan· slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Delegationsordning papper diarienummer bevaras omgående 2år El papper Bilaga till SBU 

Bilagor till arkiv 80 kronologisk bevaras omgående 
beroende av A2 arkiv 80 Akt/Fastighets-

delegationsprotokoll 
ärendets slag beteckning 

F örslag till arkiv 80 kronologisk bevaras omgående beroende av A2 papper Bilaga till 
beslut/tjänsteyttrande ärendets slag protokoll/akt 
Besvärshandlingar/överkl papper kronologisk bevaras omgående beroende av A2 papper Bilaga till 
aganden ärendets slag protokoll/akt 
Begäranom papper objekt/ fastighets - bevaras omgående beroende av A2 papper l akt 
polishandräckning beteckning ärendets slag 
Inkomna och utgående papper kronologisk/ bevaras omgående beroende av A2 papper Bilaga till 
yttranden och remisser fastighetsbetecknin ärendets slag protokoll/akt 

g 
Ärende blad/ papper kronologisk/ bevaras beroende av A2 papper Längst fram i akt på 
ärendeutskrift fastighetsbetecknin ärendets slag avslutade ärenden. 

l g 
statistiska papper diarieplanbeteck- bevaras omgående Sår Hl Förvaras oftast i pärn 
sammanställningar ning/kronologisk 

papper 
diarie-
plan be-
teckning 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
F ASTST ÄLLNJNGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HAND LIN GSTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans . Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

MILJÖENHETEN 
Diarieförs i ECOS 

Miljötillsyn 

Inventering av arter, papper kronologisk bevaras omgående lO år 
ekosystem och 

' grönområden 
Mätning miljögifter och papper kronologisk/ bevaras omgående !Oår 
tung-metaller i fisk, objekt 
grönsaker m.m. 
Tätortsluft, mätning papper kronologisk bevaras omgående !Oår 

Hälsoundersökningar papper kronologisk bevaras omgående !Oår 

Buller, kartläggning papper kronologisk/ bevaras omgående lO år 
fastighets -
beteckning 

Trafik, kartläggning papper kronologisk/ bevaras omgående 10 år 
fastighets -
beteckning 

3 
3 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F20 papper I akt 

F20 papper 
I akt 

F20 papper l akt 

F20 papper l akt 

F20 papper I akt 

F20 papper I akt 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Kartläggning av 
industrier, utsläpp, 
föroreningar 
Kartläggning av vatten, 
påverkan, tillstånd 
Miljöbeteende, 
befolkningens 
miljövanor, handla 
miljövänligt, sopmängder 
m.m. 
Naturvård 
Diarieförs i ECOS 

Naturvårdsplan med 
bilagor 
Miljövårdsplan med 
bilagor 
N almresursinventeringar, 
länsstyrelsen ex 
naturgrusplan 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans . Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper fastighets - bevaras omgående l o år 
beteckning/objekt 

papper kronologisk bevaras omgående !Oår 

papper kronologisk bevaras omgående lO år 

papper kronologisk bevaras omgående lO år 

papper kronologisk bevaras omgående lO år 

papper kronologisk/ bevaras omgående lO år 
fastighets -
beteckning 

4 
4 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F20 papper I akt 

F 20 papper I akt 

F 20 papper I akt 

F22 papper J exemplar i pärm 

F22 papper Ingår i översiktsplan 

F22 papper l akt 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Beslut om kommunalt 
naturvårdsområde 

Beslut om kommunalt 
naturreservat 

Länsstyrelsebeslut om 
naturreservat m.m. 

skötselplaner 

Inspektionsrapporter 

Inventeringsrapporter/till 
syn 

Restaurering av ängs- och 
hagmarker 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR AV PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan· slutarkiv 

arkiv 

papper kronologiskf bevaras omgående Sår 
fastighets -
beteckning 

papper kronologiskf bevaras omgående Sår 
fastighets -
beteckning 

papper kronologisk/ bevaras omgående 5 år 
fastighets -
beteckning 

papper kronologisk! bevaras omgående 5 år 
fastighets -
beteckning 

papper kronologiskf bevaras omgående 5 år 
fastighets -
beteckning 

papper kronologisk! bevaras omgående Sår 
fastighets -
beteckning 

papper kronologiskf bevaras omgående 5år 
fastighets -
beteckning 

5 
5 (32) 

Serie- Medium. Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F22 papper I akt 

F22 papper I akt 

F22 papper I akt 

F22 papper I akt 

F22 papper I akt 

F22 papper l akt 

F22 papper I akt 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTY RELSEN 
FASTST ÄLLN!NGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGsTYP 

Ekokommunarbete 

Strandskyddsdispens 

Miljöskydd 
Diarierors i ECOS 

Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet 
Inspektionsrapporter 

Miljökonsekvensbeskrivn 
ing (MKB) 

Remissvar från andra 
myndigheter och fåretag 

Vattenanalyser, industrier 
m.m. 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR AV PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

8evaras Gallras .. Leverans Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper kronologisk/ bevaras omgående 5år 
fastighets -
beteckning 

papper fastighets - bevaras omgående 5år 
beteckning 

papper objekt/fastighets - bevaras omgående lO år 
beteckning 

papper objekt/fastighets - bevaras omgående 10 år eller 
beteckning när objektet 

avslutats 
papper objekt/fastighets- bevaras omgående lO år eller 

beteckning när objektet 
avslutats 

papper diarienummer/ bevaras omgående lO år eller 
fastighets - när objektet 
beteckning avslutats 

papper fastighets - bevaras omgående 10 år eller 
beteckning/ objekt när objektet 

avslutas 

6 
6 (32) 

. Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F22 papper Original hos KS 

F22 papper Som bilaga till SBU 

F2l papper I akt 

F21 papper I akt 

F21 papper I akt 

F21 papper Bevaras som bilaga 
till protokoll/akt 

F2l papper I akt 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGsTYP 

Vattenanalyser, 
reningsverk 

lläJcttillstånd 

Kungörelser vid 
anmälningsärenden 
Handlingar rörande 
förprövning av 
djurstallar. 

Hälsoskydd 
Diarieförs i ECOS 

Inspektionsrapporter 

Ansökan om tillstånd fOr 
värmepump 
Cesiumanalyser 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Gallras Data- Sorteringsordning Bevaras Leverans Leverans 
bärare mellån- slutarkiv 

arkiv 

papper kronologisk/verk i bevaras omgående lO år eller 
pärm fastighets - när objektet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när objektet 
beteckning avslutats 

papper objekt/fastighet 2 år omgående 

papper objekt/ fastighets - bevaras omgående l O år eller 
beteckning när objektet 

avslutas 

papper objekt/ fastighets - bevaras omgående lO år 
beteckning 

papper fastighets - bevaras omgående 5 år 
beteckning 

papper kronologisk bevaras omgående 3 år 
..... -------- ~~-· 

7 
7 (32) 

. 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F21 papper Original i akten 

F21 papper I pärm 

F21 papper I akt 

F21 papper l akt 

F21 papper l akt 

F21 papper !pärm 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATlJM 
ARKIV ANSV ARIG 

DOKlJMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN N EDAN 

HANDLINGsTYP Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras . Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutatkiv 

arkiv 

Radonmätningar, luft, papper fastighets - bevaras omgående 10 år 
mark, vatten beteckning 
Rapport badvattenprover papper kronologiskt 2 år omgående 

Ansökan om djurhållning papper fastighets - 10 år omgående 
i tättbebyggt område beteckning 
enligt 
hälsoskyddsföreskrifter 
Polismyndighetens beslut papper fastighets - bevaras omgående 10 år 
om tillstånd för jakt inom beteckning 

1 planlagt område 
Luftvård 
Diarierörs i ECOS 

Årsrapporter CFC papper objektsbunden/ 5år omgående 
fastighets -
beteckning 

Överklagade årsrapporter papper objektsbunden/ bevaras omgående 10 år 
CFC fastighets -

beteckning 

8 
8 (32) 

. Serie- . Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F21 papper I pärm 

I akt 

F21 papper l akt 

F21 I akt 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Renhållning 
Diarieförs i ECOS 

Ansökan om befrielse 
från sophämtning/avslag 
Avlopp 
Diarieförs i ECOS 

Ansökan om enskilt 
avlopp 
Ej utford anläggning 
enskilt avlopp 
Livsmedelstillsyn 
Diarierors i ECOS 

Dricksvattenprover, 
offentlig kontroll och 
kommunal anläggning 
Godkärroande av 
livsmedelsanläggningiver 
ksamhet samt 
Livsmedelsverkets beslut 

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

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 20l2-07-0l-20l4-l2-3l 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper fastighets - bevaras omgående lO år 
beteckning 

papper fastighets - bevaras omgående JO år 
beteckning 

papper fastighets - 2 år omgående 
beteckning 

papper kronologisk/ bevaras omgående 5 år 
objekt 

papper objekt/ fastighets - bevaras omgående 5 år 
beteckning 

9 

9 (32) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F21 papper I akt 

F23 papper l akt 

F24 papper I pärm 

F24 papper I akt 



lO 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 lO (32) 
KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGSTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

om godkännande 
Anmälan om ändring av papper objekt/ fastighets - bevaras omgående Sår F24 papper I akt 
livsmedelslokal beteckning 
Anmälan om registrering papper objekt/ fastighets - bevaras omgående Sår F24 papper I akt 
av livsmedelsanläggning beteckning 
/verksamhet 
Egenkontrollprogram papper objekt/ fastighets - gallras omgående När verksamheten 

beteckning upphör 

Riskklassificering papper objekt/ fastighets - bevaras omgående Sår F24 papper I akt 
beteckning 

Inspektionsrapporter papper objekt/ fastighets - bevaras omgående Sår F24 papper l akt 
beteckning 

Sammanställningar och papper objekt/ fastighets - bevaras omgående Sår F24 papper l akt 
utredningar av t ex beteckning 
vatten- och 
livsmedelsburen smitta 
Anmälan till SBU om papper kronologisk S år* * Eller tidigast när 
smittsam sjukdom vid verksamheten upphör 
livsmedelshantering 
Alkoholtillsyn och tobaksärenden 
.Diarieiörs i ECOS 

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



11 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 Il (32) 

KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGsTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium. Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Utredning och förslag till data/ diarienummer bevaras omgående S år F2S l akt 
beslut rörande papper 

papper 

stadigvarande tillstånd 
Tillståndsbevis, data/ diarienummer bevaras omgående Sår F 2S papper I akt 
stadigvarande servering papper 
ink!. planritning 
Domar i rubricerade data/ diarienummer bevaras omgående Sår F2S papper I akt 
ärenden papper 
Överklagande från data/ diarienummer bevaras omgående Sår F 2S papper I akt 
sökande papper 
Utredning och förslag till data/ diarienummer bevaras omgående Sår F 2S papper l akt 
beslut rörande papper 
återkallelser av tillstånd 
Återkallelsebeslut av papper diarienummer bevaras omgående Sår F2S papper I akt 
serveringstillstånd 
Beslut rörande varningar data/ diarienummer bevaras omgående Sår F 25 papper I akt 
och sanktioner [papper 
Underlag för beslut data/ diarienummer bevaras omgående Sår F25 papper I akt 
rörande stadigvarande papper 
serveringstillstånd, t.ex. 
yttrande, f-skattebevis 
m. m. 

--- ------



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV AR! G 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Anmälan om utsedda . . 
servermgsansvanga 

l personer 
Restaurangrapporter 

Handlingar rörande 
tillfälliga 
serveringstillstånd till 
allmänheten 
Handlingar rörande 
tillfälliga 
serveringstillstånd till 
si utna sällskap 
Tillsynsrapporter vid 
restauranginspektion 

Tillsynsrapporter vid 
restauranginspektion 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutatkiv 

arkiv 

data! näringsställe inaktuellt omgående 
papper 

data! diarienummer/år JO år omgående 
papper 
data! kronologiskipärm Sår omgående 
papper 

data/ kronologisk/pärm 5 år omgående 
papper 

data! diarienummer/år bevaras 2 år* omgående lO år 
papper *se 

anmärk-
m ng 

data! diarienummer/år bevaras omgående 10 år 
papper *se 

anmärk-
mng 

- L__ ______ ------

12 
12 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

När tillståndet går ut 

I akt 

Samtliga handlingar i 
ärendet eller när 
ägarbyte skett 

Samtliga handlingar i papper 
ärendet 

F25 papper Gallras om ej ärendet 
lett till utredning om 
varning eller 
återkallelse I akt 

F25 papper Gallras om ej ärendet 
lett till utredning om 
varning eller 
återkallelse I akt 



13 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 13 (32) 
KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNINGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGSTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Levsrans . Leverans Serie· Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Korrespondens rörande data/ diarienummer/år bevaras omgående lO år F 25 papper Gallras om ej ärendet 
alkoholtillstånd papper *se lett till utredning om 

anmärk- varning eller 
mng återkallelse I akt 

Anmälanom data/ diarienummer/år bevaras omgående lO år 
F 25 papper Gallras om ej ärendet 

de tal j handel/ servering papper *se lett till utredning om 
gällande öl klass 2 anmärk- varning eller 

nmg återkallelse. I akt 
Tillsynsrapporter vid data/ diarienummer/år bevaras omgående !Oår F 25 papper Gallras om ej ärendet 
kontroll av detaljhandel papper *se lett till utredning om 
gällande öl klass 2 anmärk- varning eller 

nmg återkallelse. I akt 
Beslut om förbud öl data/ diarienummer/år bevaras omgående lO år F 25 papper Gallras om ej ärendet 
klass2 papper *se lett till utredning om 

anmärk- varning eller 
m ng återkallelse. I akt 

Redovisning alkohol papper diarienummer bevaras omgående lO år F25 papper Total sekretess 

Anmälan om detaljhandel data/ diarienummer/år bevaras omgående lO år F 25 papper Gallras om ej ärendet 
gällande tobaksvaror papper *se lett till utredning om 

anmärk- varning eller 
ni ng återkallelse. I akt 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Tillsynsrapporter vid 
kontroll av detaljhandel 
gällande tobaksvaror 

Lotteri inspektionen 

Remisser från 
lotteriinspektionen 

Yttrande till 
lotteriinspektionen 

BYGGENHETEN 

Lovärenden 
Diarieförs i ByggR 

. 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 20!2-07-0l-20!4-!2-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN N EDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverarts 
bärare mellan· slutarkiv 

arkiv 

data/ diarienummer/år bevaras omgående Sår 
papper *se 

anmärk-
nmg 

data/ diarienummer i bevaras omgående S år 
papper ECOS/år *se 

anmärk-
ning 

papper diarienummer i bevaras omgående Sår 
ECOS/år *se 

anmärk-
nmg 

14 
14 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F 2S papper Gallras om ej ärendet 
lett till utredning om 
varning eller 
återkallelse. I akt 

F2S papper Gallras om ej ärendet 
lett till utredning om 
varning eller 
återkallelse. I akt 

F 2S papper Gallras om ej ärendet 
lett till utredning om 
varning eller 
återkallelse. l akt 



15 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSERTIDEN 2012-07-01-2014-12-31 15 (32) 
KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGSTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Utgående allmän data fastighets - gallras omgående 
kommunicering till kund, beteckning när 
ex. förslag till ärendet 
beslut/tjänsteyttrande, avslutats 
bekräftelsebrev 
Förhandsbesked papper fastighets - bevaras omgående 3 år A2 papper Som bilaga till SBU 

beteckning I pärm 
Kungörelse i Post och data kronologisk gallras omgående Notering ärendeblad 
inrikes tidningar efter 

medddel-
ande 

Inkommande remisser papper kronologisk bevaras omgående 2år F 26 papper I akt 
Utgående remisser papper kronologisk bevaras omgående 2 år F 26 papper I akt 
Fastighetsbildnings - papper kronologisk bevaras omgående 3år F 26 papper Som bilaga till SBU 
ärenden I pärm 
Delegationsbeslut papper kronologisk l bevaras omgående F26 papper Delegationspärm/akt 

fastighets -
beteckning 

Bygganmälan t.o.m. 2011-05-01 
Diarierors i ByggR 

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



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Teknisk beskrivning 

Nybyggnadskartor/situati 
onsplan 

Arkitektritningar A 

Relationsritningar 

Konstruktionsritningar B 

statiska beräkningar 

Geotekniska 
--· 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras .. Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan· slutarkiv 

arkiv 

papper fastighets - bevaras omgående 
beteckning 

papper objektsbunden, bevaras omgående 
fastighets-
beteckning 

Arkiv 80 fastighets- bevaras omgående *se 
beteckning anmärkning 

papper fastighets - bevaras omgående 
beteckning 

papper fastighets - bevaras 
beteckning 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutats 

pappei"_ fastighets_- bevaras omgående Se 
-

16 
16 (32) 

Serie- Medium. Anmärkningar 
signum slutarkiv 

Se papper l akt 

Bygg-
ärende 

J2 papper I akt 

J l papper *Kopior gallras när 
relationsritningar 
inkommit och 
godkänts 

J l papper Senast godkänd 
ritning sparas i 
närarkiv. 

J l papper Kopior gallras när 
relationsritningar 
inkommit och 
godkänts 

F26 papper I akt 

F26 papper F örvaras_i pärm i .. 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGsTYP 

undersökningar 

Anmälan 
kontrollansvarig 

Byggsamrådsprotokoll 

Beslut om kontrollplan 

Intyg från sakkunniga 
m fl. 
Bevis från 
skorstensfejarmästaren 
slutbevis 

Energibalansberäkning 

Brandskydds -
dokumentation 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSERTIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans . Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

beteckning anmärkning 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

Rivningslov/rivningsanmälan 
Diarieförs i ByggR 

17 
17 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

närarkiv 

F 26 papper I akt 

F26 papper r akt 

F26 papper I akt 

F26 papper l akt 

F26 papper I akt 

F26 papper I akt 

F26 papper I akt 

F26 papper l akt 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLN!NGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Delegationsbeslut 

Ansökan 
rivningslov/anmälan 
Inventering av rivna 
byggnader/ 
dokumentation 
Rivningsplan 

Sintbevis 

Ritningar på rivna 
byggnader 

Ritningar på rivna K-
milrkta byggnader 

Tillsynsärenden 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverarts 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper kronologiskt/ bevaras omgående nilr ilrendet 
fastighets - avslutas 
beteckning 

papper fastighets - bevaras omgående nilr ilrendet 
beteckning avslutas 

Arkiv 80 fastighets - bevaras omgående nilr ilrendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående nilr ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående nilr ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående Nilr 
beteckning byggnaden/e 

rna ilr rivna 

papper fastighets - bevaras omgående Nilr 
beteckning byggnaden/e 

rna ilr rivna 

18 
18 (32) 

Serie· .. Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

SE Delegationspilrm/ papper 
akt BYGG 

F26 papper I akt 

F26 papper I akt 

F26 papper I akt 

F26 papper I akt 

J l papper/ Ej bodar m.m. av 

trans- ringa värde. I akt 

parant 

J l papper/ I akt 

trans-
parant 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Delegationsbeslut 

Anmälan om olovligt 
byggande/skräpig tomt 
eller motsvarande. 
In och utgående 
skrivelser 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

·. 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans .. Leverans 
bärare mellan- · slutarkiv 

arkiv 

papper kronologiskt/ bevaras omgående när ärendet 
fastighets - avslutas 
beteckning 

papper fastighets- bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

papper fastighets - bevaras omgående när ärendet 
beteckning avslutas 

OVK-obligatorisk ventilationskontroll 

Funktionskontroller för papper fastighets - gallras omgående 
ventilationssystem/ beteckning närnytt 
Besiktningsprotokoll intyg 

utfårdas 
Register över utförda data fastighets - bevaras årsvis 5år 
kontroller beteckning 

Bostadsanpassning 
Diarierors i BAB 

19 
19 (32) 

Serie- · M.ediUm Anmärkningar 
signum slutarkiv 

. 

A2 papper Delegationspärm/akt 

F26 papper I akt 

F26 papper I akt 

F ärvaras i pärm i 
närarkiv 

D4 F ärvaras i pärm i 
närarkiv. 



20 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 20 (32) 
KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNINGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HAND LIN GSTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie· Medium Anmärkningar 
bärare mellan• sJutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 
' 

Utgående allmän data fastighets - gallras omgående 
kommunicering till kund, beteckning 
ex. bekräftelsebrev 
Bostadsanpassnings - papper fastighets - lO år omgående 2 år F27 I akt. Avslutad akt 
ärenden beteckning ' kan gallras efter l O å1 
Ansökanom papper fastighets - lO år omgående 2år F27 I akt. A vs lutad akt 
bostadsanpassning beteckning kan gallras efter l O år 
Intyg för papper fastighets - lO år omgående 2år F27 l akt. Avslutad akt 
bostadsanpassning beteckning kan gallras efter l O år 
Ritningar papper fastighets - lO år omgående 2år F27 I akt. A vs l u ta d akt 

beteckning kan gallras efter l O å1 
Fastighetsägares papper fastighets - lO år omgående 2år F27 I akt. Avslutad akt 
medgivande beteckning kan gallras efter l O åJ 
Fullmakt för upphandling papper fastighets - lO år omgående 2år F27 I akt. Avslutad akt 

beteckning kan gallras efter l O å1 
Offerter, beställning, papper fastighets - lO år omgående 2 år F27 I akt. A vs! utad akt 
fakturor beteckning kan gallras efter l O åJ 
Register över papper fastighets - bevaras 2år F27 
bostadsanpassade beteckning 

papper 

lägenheter 
Övrigt 



21 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 20!2-07-0!-20!4-!2-3! 21 (32) 

KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGsTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium. Anmärkningar 
bärare mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

Arkivkort arkiv 80 fastighets - bevaras omgående Se DS Finns i närarkiv. 
beteckning anmärkning 

papper 
Uppdatering upphörd 
021231 

Planärenden 

Handlingar som diarieförs bevaras originalen i E l och kopiorna på E28 
Plankarta med papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F 28 
bestämmelse, genomforan 

papper 

översiktsplan detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

Plankarta med papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F28 
bestämmelse genomfåran 

papper 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

Planbeskrivning papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F 28 
genomforan 

papper 

detid har gått 



22 
SALA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 22 (32) 

KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
FASTST ÄLLNJNGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

HANDLINGsTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras . Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
bärare mellan• slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

ut ca 5-I Oår 
Motiverat papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F 28 
ställningstagande om genomforan 

papper 

behovet av detid har gått 
miljöbedömning av ut ca 5-!0år 
detaljplan ochfeller 
miljökonsekvensbeskrivn 
ing (MBK) 
Beslut om granskning papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F 28 

genomforan 
papper 

detid har gått 
ut ca 5-!0år 

Följebrev för granskning papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F28 
genomforan 

papper 

detid har gått 
ut ca 5-!0år 

Granskningshandlingar papper detaljplannummer bevaras omgående när planens F28 papper 
genomforan 
detid har gått 
ut ca 5-!0år 

Beslut om samråd om papper detaljplannummer bevaras omgående när planens kopia 
planprogram _ diarienummer ____ genomforan F28/ 

papper 



SALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLN!NGSDATUM 
ARKIV ANSV AR! G 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Följebrev programsamråd 

Programhandlingar 

Inkomna yttranden under 
samråd 

Redogörelse for 
programsamråd och 
forslag till beslut 

Beslut om samråd 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomfOran 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-1 Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomföran 

detid har gått 
ut ca 5-!0år 

23 
23 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 



SALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNJNGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HAND LIN GSTYP 

Följebrev för samråd 

Samrådshandlingar 

Samrådsredogörelse 

Kungörelse om 
granskning 

Inkomna yttranden under 
granskning 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

24 
24 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGsTYP 

Utlåtande och förslag till 
beslut 

Antagandehandlingar 

Kommunfullmäktiges/ 
Kommunstyrelsens beslut 
om antagande 

Meddelande om 
antagande till 
Länsstyrelsen m.fl. 

Länsstyrelsens beslut 
enligt 12 kap 2 § PBL 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan· slutarkiv 

arkiv 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

-L-- ~~ 

25 
25 (32) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia papper 
F28/ 
original 
El 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Meddelande om 
överklagande av 
detaljplan 

Länsstyrelsens avslag av 
överklagande 

Miljödepartementets 
avslag av överklagande 

Kommunens laga kraft -
bevis 

Kungörelse om att planen 
vunnit laga kraft 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras . Gallras Leverans Leverans . 

bärare mellan- slUtarkiv 
arkiv 

papper detaljplannummer bevaras omgående n!lr planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående n!lr planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående n!lr planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-1 Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående n!lr planens 
diari.enummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

26 
26 (32) 

Serie- . Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
EJ 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Detaljplanavtal 

Övrigt underlagsmaterial 

Geotekniska utredningar 

Kulturinventeringar 

Fornlämningar 

Bullerutredningar 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan· slutarkiv 

arkiv 

papper detalj plannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-!0år 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-10 år 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomfåran 

detid har gått 
ut ca 5-lOår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 

-----L- ---
ut ca 5-lOår 

27 
27 (32) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 

kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
F ASTST ÄLLNINGSDATlJM 
ARKIV ANSV AR! G 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Remiss, yttrande 

Övriga utredningar 

Markärenden 

Arrende, nyttjanderätts 
avtal 

Avtal om markupplåtelse 
för t ex kabeldragning på 
kommunens mark 
Beslut om förköp och 
förköpsunderlag 
Fastighetsdeklaration, 
fastighetstaxering 

' ------- ---

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-I Oår 

papper detaljplannummer bevaras omgående när planens 
diarienummer genomforan 

detid har gått 
ut ca 5-!0år 

papper *diarienummer bevaras omgående inaktuell, när 
arrendet är 
avslutat 

papper *diarienummer bevaras omgående inaktuell 

papper *diarienummer bevaras lår 2 år 

papper kronologisk Sår 

28 
28 (32) 

Serie~ Medium. Anmärkningar 
signum slutarkiv 

kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 
kopia 
F28/ 

papper 

original 
El 

F 31 Originalet till papper 
handläggarens akt. 
*Diarieförs i Ephorte 

F 31 Originalet till papper 
handläggarens akt 
*Diarieförs i Ephorte 

F 31 Samma diarienumme papper 
till alla fastigheter 
Gallras efter ny 
fastighetstaxering 



SALAKOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
F ASTST ÄLLNINGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDL!NGSTYP 

Geotekniska 
undersökningar 

Handlingar rörande 
administration av 
tomtkön 
Markreservation och 
optionsavtal 

Markfårvärvsprogram 
och principer får 
markanvisning 

Servitutsavtal 

Koncessionsärenden 
gas - elledning 
Undersökningstillstånd 
Bergstaten gruvbrytning. 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan· slutarkiv 

arkiv 

papper *diarienummer bevaras omgående kopian 
arkiveras 
snarast 

papper kronologisk inaktuell 

papper *diarienummer bevaras omgående 5år 

papper l *diarienummer bevaras omgående 5 år 
data 

papper *diarienummer bevaras omgående 5 år 

papper *diarienummer bevaras omgående 5 år 

papper *diarienummer bevaras omgående lO år 

29 
29 (32) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F 31 Originalet till papper 
handläggaren 
kopia arkiveras 
*Diariefårs i Ephorte 
Originalet till 
handläggarens akt 

F 31 Originalet till papper 
handläggarens akt 
*Diariefårs i Ephorte 

F 31 Originalet till serie papper 
får diariefårda 
handlingar 
*Diariefårs i Ephorte 

F 31 Originalet till papper 
handläggarens akt 
* Diariefårs i Ephorte 

F 31 *Diariefårs i Ephorte papper 

F 31 papper *Diarieförs i Ephorte 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTSTÄLLNJNGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGSTYP 

Fastighetsakter 
kommunens fastigheter 
kan innehålla: 
Köpeavtal. 
Köpekontrakt. 
överenskommelse om 
fastighetsreglering 
Kopia på 
Lantmäteriförrättningar 
skolskjutsar 

Skolskjutsplanering, 
läsårsplanering 
Års statistik över 
skolskjutsar 
Handlingar rörande 
elevernas skolkort 

L .. _________ -----------

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 20l2-07-0l-2014-l2-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

. 

. Data-
Sorteringsordning 

Bevaras . Gallras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutarkiv 

arkiv 

papper *diarienummer och bevaras papper inaktuell 
kronologisk när fastig-

hete n är så! d 

papper kronologisk bevaras papper inaktuell 

data kronologisk bevaras 

data kronologisk bevaras 
årskurs/läsår 

data kronologisk 2 år 

30 
30 (32) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F 31 Originalet till papper 
handläggarens akt 
*Diarieförs i Ephorte 

F 31 papper Till akt 

F32 Finns i programmet papper 
Solen 

F32 Finns i programmet papper 
Solen 
Entreprenörer, antal 
elever per skjuts m.m 
Finns i programmet 
Solen 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-0l-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

ARKIVREDOGÖRARE FRAMGÅR A V PLANEN NEDAN 

. Gallras • 

HANDLINGSTYP Data-
Sorteringsordning 

Bevaras Leverans Leverans 
bärare mellan- slutatkiv 

arkiv 

skolskjutsregister data kronologisk 3 år efter 
senaste 
anteck-
nmgen 

Ansökan om skolskjuts data/ diarienummer bevaras 2år 
papper 

Delegationsbeslut om data/ diarienummer bevaras 2 år 
skolskjuts i ärenden som papper 
ger avslag eller beviljas 
Inkonma handlingar i data kronologisk bevaras 
enskilda ärenden 
Utredningar i enskilda papper kronologisk bevaras omgående 3 år 
ärenden 
Busskortregister data enligt klasslistor l år eller 

inaktuell 
Färdt_jänst och riksfårdt"änst 
Handlingar i enskilda data/ personnummer 5år 
fårdtjänstärenden papper 
Register över data/ personnummer 5år 
fårdtjänstberättigade papper 
Återkallelser av tillstånd data! personnummer 2 år 

papper 

31 
31 (32) 

. Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

Finns i programmet 
Solen 

El 

El 

Finns i programmet 
Solen 

F 32 papper 

Finns i programmet 
Solen 

Data Procapita. 
Efter insatsens avslut 
Data Procapita. 

Data Procapita. 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

HANDLINGsTYP 

Ansökningar, med 
bilagor och beslut om 
riksfårdtjänst 

DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

FRAMGÅR AV PLANEN NEDAN 

Data· 
Sorteringsordning 

Bevaras Gallras Leverans Leverans . 
bärare mellan- slutarkiv 

. arkiv 

data! personnummer 5 år 
papper 

32 
32 (32) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

Data Procapita. 
Efter insatsens avslut. 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

ADMINISTRA TION 

Arkivredogörare: 

Remisser från myndig-
heter, t ex Länsstyrelsen 

Upphandlingar 

Överenskommelse med 
bolag och privatperso-
ner, t.ex. vatten och av-
lopp 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper diarienummer bevaras 

papper kronologisk/ diarie- bevaras 
nummer 

papper kronologisk/ diarie- bevaras 
nwnmer 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv 

omgående 2år 

2år 

MARKNAD, SAMVERKAN M.M. 

Arkivredogörare: 

Marknadslistor data! kronologisk bevaras 

papper 

Protokoll samverkans- papper kronologisk bevaras omgående 5 år 
gruppen 

Ö~CA '6 

l (17) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

E l papper 

F9 papper Förvaras i egen serie. 

El papper 

D3 papper Entreprenör från 
2010. Handlingama 
levereras från entre-
prenören 

A3 Arkiv 80, Kontorsam 

papper 



sALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

EKONOMI 

Arkivredogörare: 

Attestliggare 

Borgensförbindelse 

Försäkringshandlingar 

skuldförbindelse 

Kontoutdrag plusgiro 
V A/renhållning 

Kostnadsfördelning hos 
TK 

Interndebitering hos TK 

Utbetalningar 

Utläggskvitton, kontant-
kassa kart/mät 

Vatten/ A v lopps-
debiteringar, vat-
ten/renhållning 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-20 14-12-31 
Tekniska kontoret 

Chefför tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data" Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper diarienummer bevaras 

papper alfabetisk 

papper pärm, alfabetisk 

papper alfabetisk 

data kronologisk 

papper verifikations-
nummer 

papper verifikations -
nummer 

'papper pärm, alfabetisk 

papper 

papper kronologisk 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv 

omgående 2 år 

inaktuell omgående 

inaktuell 

omgående 

*JO år lår 

*lO år lår 

lO år 

*JO år lår 

lO år 

*lO år lår 

2 (!7) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

E l papper 

Återsändes efter gil-
tighetstidens slut. 

*Gallras hos TK 

*Gallras hos TK 

*Gallras hos TK 

*Gallras hos TK 

*Gallras hos TK 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef f6r tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras . 
bärare 

Gallras Leverans . Leverans 
mellanar· slutarkiv 
kiv 

EKONOMI TEKNISK SERVICE 

Arkivredogörare: 

Fakturajournaler data/ kronologisk 10 år omgående 

papper 

Fakturakopior papper alfabetisk 2år 

Fakturaunderlag. Materi- papper kronologisk inaktuell 
a1rekvisitioner. Beställ-
ningar. Avgående best. 

Hyreskvitton på maskiner ! papper kronologisk inaktuell 

Internfakturor original data/ verifikations- 10 år omgående 
nummer papper 

Internfakturor underlag l papper kronologisk 2 år 

Kundfakturor underlag data/ kundnummer 2 år 

papper 

Körjournal papper pärm, alfabetisk inaktuell 

Utläggskvitton gata/park papper pärm, alfabetisk 2 år 

3 (17) 

Serie~ Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

. 

G1 papper 

Ekonomisystemet 

Ekonomisystemet 

G! papper 

Utbetalas via lönen. 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

GATA/PARK 

Arkivredol!;örare: 

Besiktningsprotokoll in-
för och efter sprängning 
vid fastighet 

Broliggare 

Entreprenadkontrakt av 
rutinkaraktär 

Entreprenadkontrakt 

Ersättningsanspråk pga 
vägarbete 

Framkomlighetskarta vid 
vägarbeten 

Försäkringsskador 

Förteckningar och rit-
ningar över grönytor 
inom detaljplaneområde 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras .. 
bärare 

papper kronologisk 

papper bronummer bevaras 

papper kronologisk l art bevaras 

papper kronologisk l art bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper projektnamn 

papper diarienummer bevaras 

data kronologisk bevaras 

.Gallras Leverans . Leverans 
mellan ar- slutarkiv 
kiv 

JO år omgående 

omgående 

omgående Sår 

omgående 5 år 

omgående 2år 

inaktuell 

omgående 2år 

omgående 

4 (17) 

Serie· Medium .. Anmärkningar 
signum stutarkiv 

D2 papper Akt med alla rele-
vanta handlingar 

Fl papper Dataprogrammet 
Visrna 

F l papper A v betydelse och av 
särskilt intresse. 

E l papper 

E l papper 

*digitalt *Bevaras digitalt hos 
Geosecma. 

~~------~ 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Förändringar av väghåll-
ningsområde och stats-
kommunvägnät, väg-
nummerändringar 

Kalkyler 

Parkavdelningen: planer, 
utredningar och underhåll 

Protokoll från övertagan-
de besiktning 

Remisser från olika myn-
digheter t ex Trafikverket 

Tillstånd för sprängning 
och förvaring av explo-
s1va varor 

ISKOG 

Arkivredogörare: 

Fakturor (se ekonomi) 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsorclning Bevaras 
bärare 

papper diarienummer eller bevaras 
kronologisk 

papper kronologisk 

papper kronologisk bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper kronologisk 

data! faktura nummer 

papper 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar• slutarkiV 
kiv 

omgående 2år 

l o år*) omgående efter garanti-
tidens ut-
gång 

omgående 5 år 

omgående 2år 

omgående 2år 

inaktuell 

lO år 

5 (17) 

Serie- Medium Anmärkningar ! 

signum slutarkiv 

E l papper Kan ingå i diarieförda 
handlingar. 

G! papper *) efter garantitidens 
utgång 

F Il papper 

E l papper 

El papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Handlingar angående. 
virkesförsäljningar 

In- och utgående korre-
spondens av ringa värde 

SkogsbrukspJan och ÖV· 

riga planeringar, utred-
ningar, kartor 

Årsberättelser, rapporter 

KART/MÄT 

Arkivredol!;örare: 

Beslut om belägenhetsa-
dress 

Beslut om lägenhetsregis-
ter 

Nybyggnadskartor 

Primärkartor med adres-
ser 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data· Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

data! kronologisk bevaras 

• papper 

papper alfabetisk 

data! kronologisk 

papper 

l papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

data *bevaras 

data, bladindelning enligt *bevaras 
arkiv- rikets system 2,5 
värdiga gon VRT09 
pdf~filer 

skapar 

Gallras Leverans .. Leveratt$. 
mellan ar- slut.årkiv 
kiv 

. 

omgående 5 år 
*) 

inaktuell 

omgående 2 år 

omgående 2år 

omgående 2år 

6 (17) 

Serie- .Medium .. Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F 34 papper *) Ej omg om det 
finns i dataserver 

* *Finns i dataserver 
PC-skog, revideras 
kontinuerligt 

E l ,papper 

E l papper 

El papper 

*Med bygglov. 

*Uppdateras vid pro-
grambyte 

Kartor sparas l ggr/år 
i kommunens server. 



SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Stomnät - mätpunkter 
som är nedslagna järnrör i 
mark, sten eller berg 

KOSTENHETEN 

Arkivredol!Örare: 

lntressearunälan ang. 
timanställning 

Offentlig kontroll av 
skola/furskola, oanmäld 
inspektion 

Registrering av livsme-
delsverksamhet 

Remissvar om bakterie-
odling vid utlandsvistelse 

Riskklassning av livsme-
delsanläggning samt kon-
trollavgift 

DOKUMENTHANTERJNGSI'LAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef for tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data· Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

pdf-fil numrenng *bevaras 
(ej pdf-
A-
format) 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar· slutarkiv 
kiv 

omgående *pappers-
originalen 
finnas hos 
kart/mät 

omgående 2år 

omgående 2 år 

omgående 2år 

omgående 2år 

omgående 2år 

7 (17) 

Serie• Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

*Slutarkiveras ej 

i kommunarkivet 

El papper 

El papper Original hos sam-
hällsbyggnadskontor. 

El papper Original hos sam-
hällsbyggnadskontor. 

E l papper 

El papper Original hos sam-
hällsbyggnadskontor. 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

.. 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

. .. 

Gallras Leverans Leverans 
mellan ar- slutarkiv 
kiv 

LOKALFÖRVALTARNA 

Arkivredogörare: 

Anläggnings besiktnings- papper pänn alfabetisk inaktuell 
protokoll för portar, his-
sar, grytor m.m. 

Avflyttningsbekräftelse, papper kronologisk l år omgående 
hyresrätter 

Besiktningsprotokoll paper/ pänn alfabetisk l år efter omgående 

lägenhet e-post den är 

inaktuell 

Brandsyneprotokoll papper pänn alfabetisk inaktuell 

Fakturajournaler hyror, data pänn alfabetisk !O år 
intern oeh extern 

Flyttningsanmälan papper objekt lår 

hyror 

Hyreskontrakt papper alfabetisk bevaras l år, efter omgående 
(interna den är 
h yresko n- inaktuell 
trakt) (externa 

kontrakt 

8 (17) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

Förvaras hos lokal-
förvaltarna. 

Original bevaras i 
RTJ-arkiv. 

G! pap-
l per/data 

Lokaler oeh bostäder. 
Inaktuella kontrakt 
sparas i Xpand. 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatwn 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Interndebitering hyror 

OVK- Obligatorisk venti-
lations kontroll proto-
koll 

Revisionsbesiktningspro-
tokoll, gäller el och 
brandlarm 

städkontroll 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chefför tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper 

papper pärm alfabetisk 

papper pärm alfabetisk 

data kronologisk 

Gallras Leverans · Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv . 

·. 

och lä-
genheter) 

inaktuell 

4år omgående 

inaktuell 

3år omgående 

SAMHÄLLTEKNisKA ENHETEN 

Arkivredogörare: 

Beslut: bidrag till enskild papper diarienummer bevaras omgående 2år 
väg 

Fakturajoumaler, vat- data kronologisk lO år 
ten/renhållning 

Inkassokrav, utgående, papper pärm, kronologisk 10 år l år 3år 
vattenrenhållning 

Register över vatten- data inaktuell 

9 (17) 

Serie~ Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

OVK görs ca vart 
tredje år 

E l papper 

G l p ap-
per/data 

G l papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

mätarbyten 

Provningsprotokoll, vat-
tenmätare 

* schaktningstillstånd 

Självavläsningskort 

Vatten/avlopps-rapporter 
för installation av vat-
tenmätare 

VATTEN/AVLOPP 

Arkivredogörare: 

ABV A - Allmänna be-
stämmeJser for Sala 
kommuns allmänna vat-
ten- och avloppsanlägg-
ni ng 

Debiteringsunderlag V A-
vatten oeh avlopp -
anslutning 

Fastighetsakt med: Ny-

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 
Tekniska kontoret 

Chefför tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

data 

papper diarienummer bevaras 

data/ abonnentnummer 

l papper 

papper kronologiskt/ bevaras 

fastighets -
beteckning 

papper diarienummer bevaras 

papper akt/pärm bevaras 

papper diarienummer bevara 

Gallras Leverans Leverans 
mellanal" slutarkiv 
kiv 

omgående 2år 

2 år 

lår 

omgående 2år 

omgående 

omgående 2år 

10(17) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

Finns hos Å data 

E l papper *Från Västmanlands 
läns museum. 

F lO papper Finns hos Å data 

E l papper 

FlO papper Hos enheten. 

El papper För ansluten fastighet 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

byggnadskarta, servituts-
avtal, V A -kontrakt, ej 
diariefdrda skrivelser, 
uppgift om debiterade 
anläggningsavgifter. 

Riktlinjer får utsläpp för 
avloppsvatten från indu-
strier eller andra yrkes-
mässiga verksamheter 

Skyddsområdesbestäm-
melser vid vattentäkt 

Underhållsprogram, pla-
nerat underhåll 

Utredningar och planer 
inom V A verksamheten 

V A- vatten och avlopp -
taxa 

Vatteumål, avgjorda 
domar 

Återbetalning av vatten-
avgift, restitution 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 20!2-07-01-20!4-12-3! 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper kronologisk l bevaras 

område 

data/ diarienummer bevaras 

papper 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv 

omgående 2år 

omgående 2år 

omgående 5 år 

omgående 2år 

omgående 2 år 

omgående 2år 

omgående 2år 

Il (!7) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

• 

• 

El papper 

El papper 

F 10 papper 

El papper 

El papper 

E l papper 

E l papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Ägarbyte V A och ren-
hållning för fastigheten 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-0 l-20 14-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras. 
bärare 

data/ fastighetsbeteck- bevaras 

papper nmg 

Gållras Leverans Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv 

omgående 2 år 

ANLÄGGNINGs- OCH PROJEKTHANDLINGAR 

Arkivredogörare: 

Anslutning av vat- papper diarienummer bevaras omgående 2 år 
tenlavlopp 

Besiktningsprotokoll led- papper kronologisk lO år*) omgående 
ningsnät 

Geotekniska grundunder- papper kronologisklart bevaras 5 år 
sökningar 

Projektdokumentation respek- kronologisklart bevaras omgående (El 2 år) 
foton filmer och liknande tive me-

dia 

Ritningar, relationsrit- data/ kronologisklart bevaras omgående 
mngar papper 

Tekniska beskrivningar data/ kronologisklart bevaras omgående 
av projekt papper 

Utlåtanden som inhäm- data/ kronologisklart bevaras omgående 
, tats från utomstående 

12(17) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

' 

El papper Dataprogram Ådata 
och Ephorte 

E l papper 

överförs *) Efter garantitidens 
till drift utgång 

(BMN papper Eller respektive pro-
F) jekt 

F-serie papper DVD Ev. i Ephorte 

El och övrig 
media 

Fl2 papper 

Fl2 papper 

Fl2 papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

Utredning som ligger till 
grund för projektet 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper 

data/ kronologisk/art bevaras 

papper 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv . 

omgående 

RENINGSVERK!VATTENVERK 

Arkivredogörare: t-- -
Ansökan om tillstånd till papper diarienummer bevaras omgående 2 år 
miljöfarlig verksamhet, 

Analysrapporter, av- papper kronologisk bevaras omgående Sår 
loppsvatten, renvatten 
och slam 

Avtal för vattentornet papper Pärm alfabetisk inaktuell 

Brandsyneprotokoll papper Pärm alfabetisk inaktuell 

Driftjournaler. Vatten och papper kronologisk bevaras omgående Sår 
avloppsverk 

Korrespondens och öv- data/ kronologisk l O år*) omgående 
rigahandlingar som gäl- papper 
l er instruktioner för drift 
och underhåll 

Miljörapporter, t ex om papper diarienummer bevaras omgående 2år 
kemikalier i avloppsre-

13 (17) 

Serie· Medium. Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F12 papper 

E l papper 

F13 papper 

(RTJ) Bevaras i RTJ-arkiv. 

F13 papper 

*) Efter garantitidens 
utgång 

E l papper 



SALA KOMMUN 
Kornmunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

mng 

Recipientrapporter 

Registrering av livsme-
delsverksamhet 

Riskklassning av livsme-
delsanläggning samt kon-
trollavgift 

Tillsynskontroll för vat-
ten- och reningsverk 

Yttrande till annan myn-
dighet 

Årsrapporter. Vattenverk 

TRAFIK 

Arkivredogörare: 

Lokal trafikföreskrifter 
och upphävande av dessa; 
rem1sser 
*RDT- Rikstäckande 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data- Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

data/ diarienwnmer bevaras 

papper 

papper diarienwnmer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

data/ diarienwnmer bevaras 

papper 

papper diarienwnmer bevaras 

data/ diarienwnmer bevaras 

papper 

data/ diarienummer bevaras 

papper 

data bevaras 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar- slutarkiv 
kiv 

omgående 2år 

2 år 

omgående 2år 

omgående 2 år 

omgående 2år 

omgående 2 år 

omgående 2 år 

14 (17) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

' 

El papper 

El papper Original hos sam-
hällsbyggnadskontor. 

El papper Original hos sam-
hällsbyggnadskontor. 

E l papper Original hos sam-
hällsbyggnadskontor. 

EJ papper 

E J papper 

El papper 

*RDT digitalt 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

databas trafikliggare 

LTF - Lokala trafikf6re-
skrifter, 

Parkeringstillstånd for 
rörelsehindrade 

Tillfålliga lokala trafik-
föreskrifter, -tillstånd, 
dispenser 

Felparkeringsavgif-
ter/avstämningsblad 

Kommunens kopia av 
trafikolycksfallsrapporter 

Olycksstatistik, år sam-
manställningar på karta 

Trafikräkning 

Konsultuppdrag (trafik-
nätsanalys t ex) 

TEKNISK SERVICE 

Arkivredogörare: 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data· Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

data/ kronologisk bevaras 

papper 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

papper kronologisk 

data/papp kronologisk 
er 

papper kronologisk bevaras 

data kronologisk bevaras 

papper diarieförs objekt bevaras 

Gallras Leverans Leverans 
mellanar- · slutarkiv 
kiv 

omgående 5 år, hävda 
LTF 

omgående 2 år 

omgående 2 år 

lO år 

lO år omgående 

lO år 

omgående lO år 

omgående lO år 

Allmän mark, upplåtelse jpapper l diarienummer l bevaras omgående 2år 

15 (17) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

F 14 papper 

El papper 

El papper 

Original hos Trans-
portstvrelsen. 

Original hos Polisen. 

Fl4 papper 

Fl4 papper 

Fl4 papper 

l E l lpaQ];Jer l 



SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

av torg och allmän mark 

Flytt av fordon 

Tillständsbevis 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-0 l-20 14-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data· Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper diarienummer bevaras 

papper diarienummer bevaras 

Gallras Leverans Leverans 
m el! anar- slutarkiv 
kiv 

omgående 2år 

omgående 2 år 

AVFALLSHANTERING 

Arkivredogörare: 

Abonnentregister data/ abonnent nummer inaktuell 

l papper 

Gemensam sopbehållare papper diarienummer bevaras omgående 2år 

Avfallsplan 1 papper diarienummer bevaras omgående 2 år 

Avtal a v mindre be ty- papper kronologisk l art 2 år l in-
delse t ex ang. uppställ- aktuell 
ning av sopcontainer 

Dispenser och befrielser papper diarienummer bevaras omgående 2år 

från sop-, slam- och la-
trinhämtning 

Renhållningsordning papper diarienummer bevaras omgående 2år 

Renhållningstaxa diarienummer bevaras omgående 2 år papper 

Skadestånd, ersättning papper diarienummer bevaras omgående 2 år 

Ägarbyte renhållning data/ fastighetsbeteck- 5 år 

16 ( 17) 

Serie- Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 

' 

E l papper 

E l papper Original hos polisen 

Efter giltighetstidens 
utgång 

E l papper 

E l papper 

El papper 

El papper 

E l papper 

El papper 



SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Fastställningsdatum 
Arkivansvarig 
Arkivredogörare 

Handlingstyp 

DOKUMENTHANTERINGsPLAN avser tiden 2012-07-01-2014-12-31 

Tekniska kontoret 

Chef för tekniska kontoret Göran Åkesson 
framgår av planen nedan 

Data· Sorteringsordning Bevaras 
bärare 

papper nmg 

Gallras Leverans Leverans 
mellana!'" slutarkiv 
kiv 

17 (17) 

Serie· Medium Anmärkningar 
signum slutarkiv 



''t:51\0fjCA_ 1 
SALAKOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE l (2) 
KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIKONTO R, PERsONALKONTOR, DOKUMENTHANTERINGsPLANEN A VSER TIDEN 2012-

l K~v"~~!:~'FW:Vi IY;,!~I;L FÖRVAL TN!NG MEDBORGARKONTOR, TEKNJSKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KUL TUR- OCH '""" "'"" 

FRITIDSKONTOR Ink. 05 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 2013-
ARKIV ANSV ARIG JENNY NOLHAGE 

~l c:; /t- 2 f7'c~' ARKIVREDOGÖRARE SENEDAN 

Handlingstyp Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning 

. 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

UPPHANDLING, INKÖP 

Kallelser papper kronologisk l art 2 år 

Anbudsdiarium l KS data l papper diarienummer bevaras lår Sår F9 papper 
diarium (och data) 

Anbudsprotokoll med data l arkiv kronologisk l bevaras lår Sår F9 data och l mapp l ärende 
register l Diarieförda 80 ärende eller arkiv 
anbudsärenden 80 

Register över varuslag l data l papper alfabetisk bevaras lår Sår F9 papper tas ut på papper l ggr 
olika slag av tjänster /år 

Register över leverantörer, data l papper alfabetisk bevaras lår Sår F9 papper tas ut på papper 2 ggr 
entreprenörer och konsulter /år 

Inköpsstatistik och data l papper kronologisk bevaras l år S år F9 papper 
artikelstatistik l års -
sammanställning 

Ej antagna anbud - se papper/data 2 år l ingår i ärendemapp 
anmärkning inak-

tuell 



SALAKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

FASTST ÄLLNINGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

In- och utgående 
handlingar l Beställningar , 
avtal l rutinärenden av icke , 
ringa värde på delegation 

In- och utgående 
handlingar, rutinhandlingar 
och ärenden av ringa värde 

Minnesanteckningar från 
projekt- l referensgrupps-
el andra inköpsmöten 

Förteckning över beslut på 
delegation 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE 
EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, 
MEDBORGARKONTOR, TEKNISKT KONTOR, 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- OCH 
FRITIDSKONTOR 
2013-
JENNY NOLllAGE 
SENEDAN 

& ÖVERFÖRMYNDARE 2 (2) 
DOKUMENTHANTERINGsPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 

Databärare Sorterings - Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
ordning mellan- slutarkiv signum slutarkiv 

arkiv 

data l papper kronologisk bevaras lår Sår F9 papper om ej diarieförda 
(och data) 

data l papper In-
aktuell 

data l papper kronologisk l art bevaras lår Sår F9 papper 
(och data) 

data l papper kronologisk bevaras lår S år F9 papper (o tas ut på papper 2 ggr 
data) l år 
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SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKriGE, KOMM!!NSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE l (9) 
KOMMUNSTYRELSENS EKONOMJKONTOR, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AV SER TIDEN 1-20 

1 i(o~~~~uj 1' n:.;'ft;W~,ing FÖRVALTNING TEKNISKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR- ""''''"'"""0 
OCH FRITIDSKONTOR 

F ASTSTÄLLNINGSDATUM l ink. 05 
ARKIV ANSV ARIG JENNY NOLHAGE 
ARKIVREDOGÖRARE SENEDAN 

l''·"'~ -- /_ l""''"'·' ~v ::>f 1~ l l 
Handlingstyp Databärare Sorterings- Bevaras Gallras Leverans Leverans Serie- Medium Anmarknmgar 

ordning mellan- slutarkiv s1gnum slutarkiv 
arkiv 

ÖVERFÖRMYNDAR-VERKSAMHET 

Administration 

-

Inkomnalutgående papper diarienummer bevaras omgående 3 år El papper l Handlingar som inte 
handlingar av betydelse akten tillhör specifik 

personakt 

Överförmyndarens papper personakt bevaras omgående l år efter F l papper l Sorteras i kronologis~ 
protokoll eller beslut med avslutat akten ordning. OBS! 
bilagor ärende innehåller sekretess 

Protokollskopior från andra papper personakt bevaras omgående l år efter F l papper l Sorteras i systematisk 
myndigheter eller företag avslutat akten ordning 
m.m. ärende 

Skrifter, info, utredningar, papper diarienummer 

1 

bevaras omgående El Handlingar som inte 
remisser, cirkulär m.m. från tillhör specifik 
andra förvaltningar, personakt 
myndigheter, företag, 
föreningar och förbund 

Tillsynsprotokoll från papper diarienummer bevaras omgående 3 år El papper l 
Länsstyrelsen akten 



SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 2 (9) 
KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
FÖRVALTNING TEKNISKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRITIDSKONTOR 
F ASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Utbildningar för gode män 
eller forvaltare ordnade i 
egen regi 
Generellt 

Journal/ dagboksblads -
anteckningar 

Överformyndarens beslut 

Anmälan från Vägverket 
om omyndigs 
fordonsinnehav 

Anmälan från Kronofogden 
om omyndigs skuld 

Utdrag ur 
belastningsregistret och 
kronofogden, personbevis 

Meddelande om 
Utbetalning till underårig 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

. . 

Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning . 

diarienummer inaktuell 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv stgnum slutarkiv 
arkiv 

papper l Närvarolista 
data 

omgående lår F l papper skrivs ut på papper 
vid avslut av akt 

omgående lår Fl papper 

omgående lår Fl papper När huvudmannen 
blivit myndig 

omgående l år Fl papper När huvudmannen 
bli vit myndig 

omgående lår Fl papper 

omgående lår Fl papper När huvudmannen 

1 

blivit myndig 



SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 3 (9) 
KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
FÖRVALTNING TEKNISKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRITIDSKONTOR 
F ASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Handlingstyp Databärare Sorterings- Bevaras Gallras 
ordning ··. 

Godman - och rovaltarskap 

Anmälan om behov, papper personakt bevaras 
läkarintyg, yttrande från 
socialförvaltning, 
PM/tjänsteanteckningar, 
ansökan till tingsrätt 

Tingsrättens beslut papper personakt bevaras 
(protokoll eller 
motsvarande) 

Överförmyndarens beslut papper personakt bevaras 

att inte ansöka om 
ställföreträdarskap 

Övriga handlingar i papper personakt bevaras 

ärenden där ansökan om 
ställföreträdarskap inte 
gjorts 

Ansökanom papper personakt bevaras 

förvärv/försäljning av fast 
egendom 

Leverans Leverans. Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

omgående l år Fl papper 

omgående lår Fl papper 

omgående lår Fl papper 

omgående l år Fl papper 

omgående lår Fl papper 



SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERf'ÖRMYNDARE 4 (9) 
KOMMUNSTYRELSENS EKONOM!KONTOR, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN AVSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-3I 
FÖRVALTNING TEKNJSKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRITIDSKONTOR 
F ASTST ÄLLNJNGSDA TUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Överförmyndarens 
samtycke till 
förvärv/försäljning av fast 
egendom 

Beslut om entledigande av 
ställföreträdare 

Omprövning av 
förvaltarskap 

Kontroll av dödsbo 

Redogörelse får hinder mot 
skifte 

Överförmyndarens beslut 
om ny tid för ingivande av 
handlingar 

Arvskifte 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

. 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- . slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 
omgående lår Fl papper 

omgående l år Fl papper 

omgående lår Fl papper 

omgående l år Fl Till huvudman eller 
dödsbo efter ärendets 
avslutande 

omgående l år Fl 

omgående lår Fl papper Överförmyndarens 
exemplar 



SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 5 (9) 
KOMMlJNSTYRELSENS EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR MEDBORGARKON TOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-20 14-!2-31 
FÖRVALTNING TEKNISKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRITIDSKONTOR 
F ASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV A'lSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Bodelning 

Avtal om samlevnad i 
oskiftat bo 

Överförmyndarens beslut 
om godkännande av 
bodelning/skifte/avtal 

Anmälan om utbetalning 
från dödsbo 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

papper 

Sorterings· 
ordning 

personakt 

personakt 

personakt 

personakt 

Förmynderskap, särskild överförmyndarkontroll 

Anmälan från papper personakt 
försäkrings bo lag, 
socialnämnd, 
konkursdomare etc. 

PM/tjänsteanteckning papper personakt 

Förteckning över egendom papper personakt 

Bevaras Gallras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 
l 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

bevaras 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

omgående lår Fl papper Överförmyndarens 
exemplar 

omgående lår Fl papper 

omgående lår Fl papper 

omgående lår Fl papper 

l omgående l år l Fl papper När huvudmannen 
l blivit myndig 

omgående lår Fl papper När huvudmannen 
blivit myndig 

omgående lår Fl papper Till huvudmannen 
när denne blivit 



SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMM!JNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 6 (9) 
KOMM!JNSTYRELSENS EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
FÖRVALTNING TEKNISKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRITIDSKONTOR 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Gåvobrev/Testamente 

Bouppteckning 

Brev rörande arvsavstående 

Beslut om skärpande 
föreskrifter 

Beslut om fri 
förfoganderätt av 
bankmedel 

Ansökan från förmyndare 
om förvärv/försäljning av 
fast egendom 

Överförmyndarens 
samtycke till 
förvärv/försäljning av fast 
egendom 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

papper 

Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

Leverans Leverans. Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

myndig 
omgående l år Fl papper När huvudmarmen 

blivit myndig 
omgående lår Fl Närhuvudmannen papper 

blivit myndig 
omgående lår Fl papper När huvudmarmen 

blivit myndi~ 
omgående lår Fl papper När huvudmannen 

blivit myndi~ 
omgående lår Fl papper När huvudmannen 

blivit myndig 

omgående lår Fl papper När huvudmarmen 
blivit myndig 

omgående lår Fl papper När huvudmannen 
blivit myndig 



SALA KOMM!JN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 7 (9) 
KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIKONTOR, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTERINGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-0 l-20 14-12-31 
FÖRVALTNING TEKNISKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRJTIDSKONTOR 
FASTSTÄLLNINGSDATUM 
ARKIV ANSV ARIG 
ARKIVREDOGÖRARE 

Handlingstyp 

Överförmyndarens beslut 
om upphörande av 
överförmyndarkontroll 

Samtliga handlingar i 
ärende som inte föranleder 
någon åtgärd 

Redovisning 

Tillgångsförteckning 

Års-, del- och sluträkning 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

papper 

Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras Se anm. 

personakt Seanm. 

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

omgående l år Fl papper När huvudmannen 
blivit myndig 

omgående lår Fl papper När huvudmannen 
blivit myndig 

omgående l år Fl papper Till huvudman eller 
dödsbo efter ärendets 
avslutande. Till 
myndling när denne 
blivit myndig. 

omgående Till huvudman eller 
l dödsbo efter ärendets 

avslutande. Till 
myndling när denne 
blivit myndig. 



SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTVRELSE & ÖVERFÖRMYNDARE 8 (9) 

KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIKONTO R, PERSONALKONTOR, MEDBORGARKONTOR, DOKUMENTHANTER!NGSPLANEN A VSER TIDEN 2012-07-01-2014-12-31 
FÖRVALTNING TEKN!SKT KONTOR, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR, KULTUR

OCH FRITIDSKONTOR 
FASTST ÄLLNINGSDATUM 
ARKIVANSVARIG 
ARK !V REDOGöRARE 

Handlingstyp 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning 

Leverans 
mellan-
arkiv 

Verifikationer till räkningar papper personakt S , omgående eanm. 

Redogörelse från papper personakt bevaras omgående 
ställföreträdare/beslut om 
arvode 

Överförmyndarens beslut papper personakt bevaras omgående 

om befrielse, eller 
förenklad form för, räkning 

Ansökan om uttagstillstånd papper personakt bevaras omgående 

Följebrev och diarienumme personakt bevaras omgående 

mottagningsbevis, när en r 
akt skickas till en annan 
kommun 

Översändande av papper personakt bevaras omgående 
redovisningshandlingar, 
följebrev, mottagningsbevis 

Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
slutarkiv signum slutarkiv 

Original åter till 
ställföreträdare. 
Kopior kastas efter 
granskning. 

lår Fl papper 

lår Fl papper 

lår Fl papper 

3år El papper Överflyttning av akt 
till annan kommun, 

lår Fl papper 
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Handlingstyp 

Vid vitesprocess 

Anmaning och påminnelse 
om redovisning 

F öreläggande 

Ansökan till tingsrätt om 
utdömande 

Tingsrättens bes! ut om\{ite 

JENNY NOLHAGE 
SENEDAN 

Databärare 

papper 

papper 

papper 

papper 

Sorterings - Bevaras Gallras 
ordning . 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 

personakt bevaras 
-----------

Leverans Leverans Serie- Medium Anmärkningar 
mellan- slutarkiv signum slutarkiv 
arkiv 

omgående l år Fl papper 

omgående l år Fl papper 

omgående l år Fl papper 

omgående l år Fl papper 
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KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

VERKSAMHETSANSVAR 

Utdrag ur Reglemente tör 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 utveckling och den kommunala ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT V ÄXAN D E SALA 

o 
• • 
(8) 

Bokslut 2014 Ksf 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta 
för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %, att 
projektet ska tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas två veckor från 
färdigställda arbetshandlingar (Tk), att arbetshandlingar ska vara klara inom 6 månader 
från antagen detaljplan (i den mån de krävs, Tk), att minst hälften av nästkommande års 
projekteringar ska vara färdigställda vid årsskifte, resterande ska vara påbörjade (Tk) 
samt att minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till 
företag och entreprenörer (Tk). 

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. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking 
av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 
Tekniskt kontor: Att medborgarna upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark 
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser, att minst en lekplats per år 
förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen, 
att besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år, att antalet 
trygga offentliga miljöer ska öka samt att antalet tillgängliga stråk ska öka. 
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MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att uppvärmning av 
kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011 (Indikatorn avser 
antal återstående anläggningar som drivs med olja), att antal resor med kollektivtrafik 
ökar, att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att 
kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen 
inköpta ekologiska livsmedel ökar, att andelen lokalt producerad energi ökar av den 
totala energianvändningen, att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till 
kostverksamheten tillsammans uppgår till minst 23 % 2013, 25 % 2014 och 28 % 2015, 
att Kostenheten skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att 
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) 
avseende gång- och cykelvägar, att all berörd personal inom Tekniska kontoret skall 
vara utbildad i eco drive, att inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från 
kommunens vattenverk, att mängden producerad biogas ska öka från år till år, att 
ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att 
alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015, att 
källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte 
ske, att Tekniska kontoret ska medverka till att de föroreningsskadade områden som 
finns i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas samt att utsläpp från 
Räddningstjänsten fordon minskar. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 

Medborgarkontor 

• Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stomnät för bredband har intensifierats 
under 2014. Arbetet sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och 
Länsstyrelsen. 

Näringslivsfrågor/Företagarcentrum 

• Löpande verksamhet i att stätta nyföretagande och nyetableringar, företags besök, 
förmedla kontakter mellan näringsliv och kommunala verksamheter, 
kompetensutveckling för befintliga företagare i kommunen. 

• Företagarcentrum har engagerat sig och stöttat UF-verksamheten regionalt och 
lokalt. 

• Deltagit aktivt i förberedelsearbete och genomförande av Mellanskogs Skogsmässa 
på Ösby. 

Kultur- och Fritidskontor 

• Ny verksamhet, fritid för äldre på Kaplanen, har planerats och förberetts. 
• Påbörjad ombyggnation av KV Täljstenen avseende värme, ventilation och 

klimatanläggning möjliggör verksamhet året runt. 
• På Lärkans område har byggnation av omklädningsrum startats och upphandling av 

läktare och förråd till friidrottsarenan påbörjats. 
• UV-ljus installerades till ett av vattenreningssystemen i undervisningsbassängen. Ett 

värde för miljön då vi inte har behövt använda oss av det aktiva kolet i reningsverket 
utan det görs genom UV-ljuset. 
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Samhällsbyggnadskontor 

• Arbete med kommuntäckande översiktsplan inleddes under hösten genom två 
workshops med politiker och tjänstemän. En del av arbetet är att klargöra 
möjligheterna till strandnära exploatering. 

• Ätgärdsvalsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten pågår. 
Planering för förbättrad trafikmiljö för busshållplatser, gång- och cykelangöring samt 
avlämningszon för bilar har genomförts och överlämnats till tekniska kontoret för 
projektering och byggande. 

• För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två 
planprogramarbeten prioriterats. Planprogram för Eveiund (vägservice och 
verksamheter) har varit på programsamråd under juni och planprogram för Östra 
kvarteren och Silvervallen (bostäder och centrumändamål) har förarbetats och går 
ut på programs am råd under våren 2015. Planprogram är första planeringssteget för 
att översiktligt utreda förutsättningar, lämplighet och visioner. Programmet följs 
sedan av plansamråd där även plankarta ingår. 

• Utöver ovanstående planerings- och utvecklingsprojekt pågår också arbete med flera 
detaljplaner (Dp) som ändring av Dp Lodjuret och Dp Kaplanen som har vunnit laga 
kraft. Dp för del av Stadsparken har arbetats fram under året och antagits i 
december. Dp Fridhem har inkluderat korsningen med riksväg 56, vilket krävt en 
förenklad åtgärdsvalsstudie i ett samarbete med Trafikverket under hösten. Det 
pågår också detaljplanearbeten för Disponenten 1, Stampers, Rådmannen 6, Måns 
Ols, Kvarteret Silver m.fl. och Lärkans Sportfält. 

Tekniskt kontor 

• Utbyggnad av omstarterna för förbättrade sorteringsmöjligheter har påbörjats under 
året. 

• Säkerhet vid lekplatser har varit ett prioriterat arbete under 2014 och extra tillsatta 
investeringsmedel under året har medfört en ännu högre satsning än planerat. 
Besiktningar är utförda och besiktningsanmärkningar är åtgärdade. 

• Säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder vid tunnlar har prioriterats extra. 
• En riktad insats för att förbättra tillgängligheten vid stråk och passager har 

genomförts under året. Samtliga inventerade korsningar och passager inom centrala 
Sala är åtgärdade. Övriga orter i kommunen kvarstår. 

• Under 2014 har matsvinnet i samtliga kommunala kök mätts två gånger. Målet att 
minska svinnet till 9 % uppnåddes. Första mätningen visade att svinnet var 7,5 % i 
förhållande tilllivsmedelsbudgeten. Vid andra mätningstillfället var svinnet 5,4 %. 

• Ekologiskt producerade livsmedel har under 2014 uppgått till 28,4 % av det totala 
värdet för inköpta livsmedel inom kommunens måltidsenhet. Det överträffar målet 
om 25 % inköpta ekologiska livsmedel 2014. 

Räddningstjänst 

• Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med lägre 
bränsleförbrukning. 

• Bränslekostnaden för fordonsdrift är 20 % lägre än budgeterat för årets första sju 
månader, men den stora skogsbranden som startade den sista juli gjorde att 
bränslekostnaden på års basis blev 70 % över budget. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och 
miljöarbetet inom sophanteringen. Målet är att kostenheten får 90 % nöjda kunder och 
gäster, att tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska leda till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för parkeringsövervakningen), att antalet bibliotekslån per invånare 
överstiger rikssnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000, att andelen 
som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet minskar samt att andelen 
som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar. 

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 ex. vis när 85 % av eleverna i åk 2 
har lärt sig simma, när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel 
(planerade kontroller jutfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 
90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av 
utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden, 
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, när de planerade tillsynerna enligt LSO och LBE 
är utförda, när minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår 
utbildning i brandkunskap eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan 
räddningstjänstens ankomst samt att det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande 
och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla 
medieinköp, när antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %, när alla 
Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det 
arrangeras minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala 
avloppsreningsverk. 

Kommentar till mål uppfyllelse perspektivet medborgare 

Medborgarkontor 

• Fortsatt utveckling under 2014 av medborgarkontorets utbud av service och tjänster. 
• Det offentliga medborgarkontoret och Salas turistbyrå har byggts om för att få öppnare och 

rymligare besöksmottagningsytor och bättre möjligheter till information och service. 
• Sala kommun har under 2014 ökat antalet självservicetjänster på hemsidan till drygt 170. 
• Konsumentrådgivningen har utökat servicen genom längre öppettider. 
• Flera aktiviteter som uppmuntrar bredband på landsbygden har genomförts under det 

gångna året. I samarbete med Heby har vi inrättat en halvtidstjänst som bredbandsstrateg. 
• En tillgänglighetsinventering i offentliga lokaler och butiker har genomförts. 
• Grannsamverkan har startats upp för ytterligare ett antal bostadsområden. 
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Ku Itu r-och fritidskontor 

• Simundervisning för alla elever i årskurs 2 sker i samarbete med skolan. 77 % har lärt sig 
simma i årskurs 2. 

• Biblioteket har genomfört 25 utbildningsinsatser för att öka den digitala delaktigheten och 
minska den digitala klyftan i Sala kommun 

Samhällsbyggnadskontor 

• För att öka möjligheterna för invånare att komma i kontakt med tjänstemän deltog 
handläggare inom plan, mark och bygglov på ByggaBo-mässan i Västerås i september och 
bygglovinformationskvällar har genomförts i både Sala och Heby. På infartstavlorna i Sala har 
allmänheten inför våren informerats om att söka bygglov i god tid. 

• Detaljplan för Eveiund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två planuppdrag 
som inletts med planprogram. Planprogrammet för Eveiund har varit ute på samråd i juni och 
arbetet med Östra kvarteren och Silvervallen har förberetts för medborgardialog våren 2015. 
I arbetet med planprogram för Östra kvarteren har även dialog förts med en särskild 
fokusgrupp med verksamhetsutövare längs Norrbygatan. 

• Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort har under 2014 genomförts bland annat 
genom workshops med mÖjlighet till inflytande och påverkan. Åtgärdsvalsstudien bygger på 
en bred dialog för att kartlägga problemen och att hitta och förankra framtida lösningar. 

• Pågående planarbeten visas på hemsidan vilket ger medborgarna möjlighet till insyn och 
delaktighet. 

Tekniskt kontor 

• Andelen parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fått avslag har under första delen av 
året uppgått till endast fyra stycken, trots bibehållen lagstiftning och praxis. Tydlig och 
konsultativ information vid personliga samtal ses som en av anledningarna till detta. Totalt 
har 62 ansökningar inkommit. Antal p-böter som utfärdats var 972 st vilket är en minskning. 

• Inför stora röjningar och avverkningar i skogen har samråd hållits med närboende och andra 
berörda i enlighet med satta rutiner. 

• Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrätter per dag. 
Majoriteten av skolrestaurangerna serverar tre lunchrätter varje dag, varav minst en av dem 
är vegetarisk. Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja 
mellan två lunchrätter per dag. 

• I samband med Vafab Miljö AB har kvalitetskontroller av sophanteringen vid abonnenterna 
och vid behov har information om hur sortering skall ske genomförts. 

• Gullvalla har efter ett medborgarförslag fått en omstart uppförd, dessutom har en omstart 
påbörjats i Åkersbo och väntas bli klar under vintern. 

• Efterfrågan på studiebesök på avloppsreningsverket har minskat under året. Ingen aktiv 
marknadsföring har gjorts. Dock har alla 5:e klassare och övriga som efterfrågat studiebesök, 
fått det. 

Räddningstjänst 

• Tillsynsverksamheten har utförts till 100 %. 
• Krishanteringsrådet förblev i ett planeringsskede även efter delårsrapporten och detta 

beroende på det arbete som den stora skogsbranden genererat. Dock kommer de kunskaper 
och insikter som framkommit under hösten att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet med 
inrättande av ett krishanteringsråd. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador jolycksfalljbrott minskar till 50 % av totalt 
antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 0/0, att korttidsfrånvaron inte 
överstiger 3,0 dagar per person och år på kultur- och fritidskontoret, att totala 
sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på 
tekniska kontoret, att kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga 
ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att männens sjukfrånvaro 
i procent av männens tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska 
kontoret, att andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador på tekniska 
kontoret, att räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas samt att 
sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare 

Förvaltningsövergripande kommentar 

Förvaltningens chefer driver med stöd av personalkontoret ett ständigt pågående 
förbättringsarbete för att nå målen om trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, 
delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap. Alla chefer med 
arbetsmiljöansvar har tillgång till regelbunden statistik över sjukfrånvaro, registrerade 
tillbud, skador, olycksfall och brott som stöd för hantering och planering av 
förebyggande åtgärder. Registrering av tillbud (som inte lett till skada eller olycksfall) 
har inte skett i önskvärd omfattning under 2014. 

En medarbetarundersökning för upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
genomfördes 2013. Beslut är fattat att undersökningen ska genomföras vart tredje år. 
Handlingsplaner utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamheternas 
arbetsmiljöarbete och pågår löpande. 

Partsgemensamt arbete gällande utveckling av samverkan med fackliga organisationer 
enligt kollektivavtal har skett via dialog och workshops i centrala samverkansgruppen. 
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ÅRET SOM GÅTT 

Kommunchef 

• Under 2014 har arbetet för en enkel, effektiv och medborgarvänlig kommunal organisation 
fortsatt. Genom att regelbundet samla samtliga högre chefer i den kommunala 
organisationen tillsammans med bolagens vd-ar och företagarcentrums chef har 
kunskapen om de olika verksamheterna, deras specifika uppdrag och resurser tydliggjorts 
och möjligheterna till samarbete ökat. 

• Den stora skogsbranden är en stor katastrof som drabbade många kommuninvånare, 
företagare och medarbetare i den kommunala organisationen. Under det akuta skeendet 
fick många medarbetare helt nya arbetsuppgifter för att kommunen skulle kunna lösa sin 
uppgift och möta medborgarnas behov. Det har påverkat kommunens ordinarie arbete 
under en stor del av hösten då ordinarie arbetsuppgifter har släpat efter. Hösten har även 
präglats av fortsatt stöd till drabbade, planering för och deltagande i utvärderingar och 
utredningar med anledning av branden samt samordning och samverkan med andra 
myndigheter, organisationer och frivilliga. 

NäringsJivsfrågor /Företagarcentrum 

• Företagareentrums medarbetare har varit delaktiga i framtagandet av de regionala 
handlingsplanerna för Västmanland för EU:s nya programperiod. Verksamheten har ett 
uppdrag att både för näringslivet och kommunens verksamheter ha kunskap om EU
programmen och de finansieringsmöjligheter de ger. 

• Genomfört kompetensutvecklingsinsatser bland annat för besöksnäring och handel samt 
seminarier om att köpa och sälja företag. 

• Genomfört rundabordssamtal tillsammans med Business Sweden för att diskutera 
affärsmöjligheter för export inom gruvnäringen. Genom Stockholm Business Alliance 
marknadsfört Sala på mässan Mines and Money i London. 

Medborgarkontor 

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

Kultur-och fritidskontor 

• Bokbussen stod still sedan våren i avvaktan på nytt chassi. Nytt chassi blev klart i 
september då turerna startade igen. 

• Extra öppethållande för högstadieungdomar under sommarlägerperioden. 
• Erhållit 90 tkr av Sala sparbank för inköp av tio datorer till projektet Digital delaktighet för 

alla i Sala kommun. 
• Mångspråkscafe har arrangerats genom samverkan med Röda korset och 

integrationsenheten. 
• Sala Ekodagar genomfördes under våren. 
• Ett samarbete med Salabostäder inleddes med konstprojektet "Målningar i trapphus". 
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Samhällsbyggnadskontor 

• Ändringar av detaljplanerna för kvarteret Lodjuret, kvarteret Kaplanen samt del av 
detaljplanen för Stadsparken. 

• Under 2014 har ett flertal planärenden pågått för bland annat Eveiund, östra kvarteren och 
Silvervallen, Fridhem, del av Stadsparken och Lärkans sportfält. 

• Nya detaljplaneuppdrag har tillkommit under året till exempel för Stampers, 
Prosthagsskolan, Måns Dis badområde och kv. Waskplatsen, Silver och Kalken samt 
fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Prosthagsskolan ska avskrivas och behovet av ny plan för 
Måns Dis badområde utreds. 

• Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad antogs i maj och följs upp framöver med 
"handlingsplan". De två sista ortsanalyserna, Broddbo och Saladamm, har färdigställts, och 
tillsammans med övriga ortsanalyser blir de viktiga underlag i arbetet med ny 
översiktsplan. 

• Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har påbörjats under 2014. 
• Exploateringsverksamheten har lagt ned stora resurser vad gäller tid och budget för 

sanering av kv. Lodjuret på Ängshagen. Positivt är att de kommunala tomterna sålts i 
området och även övriga tomter i tätorten har avyttrats. 

• Avyttringen av Kappalbo Gård, f.d. Linneas trädgård har genomförts under året. En bra 
fastighet har bildats som möjliggör djurhållning samt att en ny väg har byggts förbi gården 
som förhindrar framtida problem med genomfart från Ösby Lantbruksskola. 

• Undersökning av metaller i smycken har genomförts av miljöenheten. 

Tekniskt kontor 

• Det nya vård- och omsorgsboendet Johannesbergsgatan 2 färdigställdes och invigdes under 
våren 2014. 

• Byggstart för omklädningsrum och läktare på Lärkans sportcenter. 
• Nybyggnation av måleriIokai på Ösby Naturbruksgymnasium. 
• Byggnationen av området runt resecentrum inleddes. 
• Aktiv satsning på ökad tillgänglighet på passager i staden. 
• Inventering av fastigheter vars häckar orsakar trafik- och tillgänglighetsproblem har 

prioriterats. Fastighetsägare har fått information om gällande regler samt påstötning vid ej 
vidtagna åtgärder. 

• Blomsterprogrammet har omarbetats för att få mer, för allmänheten, synlig blomning i 
centrum, som i övrigt saknar grönska. Fler urnor har placerats runt torget, Norrbygatan 
och Rådhusgatan. Urnornas blomstersäsong har förlängts genom att kompletteras av vår
och höstprogram. 

• Parkdriften har effektiviserats genom att områdesindelningarna har arbetats om och 
samarbetet har förbättrats mellan personalen på de olika områdena. 

• Soprundorna har strukturerats om för att kunna skötas effektivare. 
• Måltidsenheten har flyttat ur köket på Kaplanen. Därefter har nytt kök med restaurangdel 

startats upp på det nybyggda äldreboendet på Johannesbergsgatan 2. Även köket på Ösby 
naturbruksgymnasium har renoverats. 

Räddningstjänst 

• Årets utryckningsstatistik är helt jämförbar med föregående år, dock med en minskning av 
antalet larm till bostäder. 

• Nya klippverktyg för trafikolyckor har införskaffat till samtliga deltidsstationer. 
• Den stora skogsbranden kom att påverka såväl den löpande verksamheten som 

räddningstjänstens kostnader, dock gjorde det statliga stödet att budgeten kunde hållas. 
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Personalkontor 

• Enhetlig hantering av subventionerad friskvård har införts via friskvårdskuponger. 
• En länsgemensam Ledarakademi har bildats och såväl medarbetare som chefer har deltagit 

i olika kompetensutvecklande aktiviteter. 
• Arbete med lönekartläggning i samverkan har påbörjats under 2014 och beräknas vara 

klart i början av 2015. 
• Distansutbildning via web med chefer jledare som målgrupp har införts. 

Distansutbildningarna håller hög kvalitet, är lättillgängliga och kostnads effektiva. 
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EKONOMI 

Tabell! Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter tkr 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 Budget Avvikelse 

Kostnader 609217 595856 639594 631609 -7985 

Intäkter 406715 404918 427980 411917 16063 

Nettokostnad 202502 190938 211614 219692 8078 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 10 164 9961 5763 6357 594 

Medborgarkontor 28002 32235 39821 43687 3866 

Kultur-och fritidskontor 36761 35069 38969 38370 -599 

Sa mhä Ilsbyggnadskontor 50549 50371 52549 53070 521 

Tekniskt kontor 43775 26950 34531 36600 2069 

Räddningstjänst 20057 20487 21346 21628 282 

Civilförsvar -182 -117 -100 492 592 

Ekonomikontor 5898 7151 8439 8757 318 

Personalkontor 7478 8831 10 296 10 731 435 

Summa 202502 190938 211614 219692 8078 

Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar tkr 

Investeringar Bokslut -12 Bokslut-13 Bokslut-14 Budget Avvikelse 

Nettoutgifter 

Medborgarkontor 3526 5446 1920 

Ärendehantering 475 202 750 548 

Hemsidan O 426 450 24 

IT -investeringar 745 709 818 775 -43 

Bredband 529 2080 3471 1391 

Ku Itu (- och fritidskontor O 300 300 

Informationsdisk O 100 100 

Upprustn. HälISjöbad O 200 200 

Samhällsbyggnadskontor -404 -475 -71 

Inköp av mark O 9129 338 725 387 

Fsg övrig mark -3000 -6063 -742 -7200 -6458 

Kv lodjuret, sanering 0' 1 6000 6000 

Tekniskt kontor 68070 150737 82667 

Gatuprogram 4740 2003 3109 13522 10413 

VA-program 5399 7832 12908 31267 18359 

Parkprogram 2862 1673 3886 4400 514 

Kontorsledning program 187 187 252 280 28 

Teknisk service program 4031 1763 3730 5852 2122 

12 (31) 



Bokslut 2014 Ksf 

Investeringar Bokslut -12 Bokslut-B Bokslut-14 Budget Awikelse 

Kart/mät program 97 137 64 200 136 

Gruvans vattensystem 42 120 89 4416 4327 

Lokalprogram 96213 76139 44032 90800 46768 

Räddningstjänst 732 1943 1211 

Räddningstjänst 3313 5194 713 993 280 

Civilförsvar 56 94 19 950 931 

Summa 71924 157951 86027 

l) Saneringskostnad, 4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. 

13 (31) 



Bokslut 2014 Ksf 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 
Förvaltningsövergripande kommentar 

Förvaltningen redovisar överskott, 8 078 tkr. Intäktssidan redovisar överskott 16 063tkr jämfört med 
budget medan kostnadssidan redovisar underskott, -7 985 tkr. Budgetavvikelsen överensstämmer väl mot 
den prognosavvikelse, 7 738 tkr, som lades i novemberuppföljningen medan den i delårsrapporten 
beräknades till 800 tkr. Större faktorer som påverkat utfallet under hösten är bland annat att kommunens 
kostnader för den stora skogsbranden väl täcktes av statsbidrag, att ny redovisningsprincip på grund av 
övergång till exploateringsredovisning infördes, att kostnaderna för samhällsfinansierade transporter 
samt för allmänna val blev lägre än beräknat, lägre personalkostnader bland annat på grund av 
sjukskrivningar, avvaktan i arbetet med vattenskyddsområden, gynnsam väderlek för värmeförsörjning 
och snöröjning samt lägre kapitalkostnader på grund av ej utförda investeringar. 

Den stora avvikelsen för intäktssidan beror bland annat på det statsbidrag kommunen erhöll för 
brandkostnaderna, varav 6106 tkr återredovisats till Kommunstyrelsens förvaltning. 
Ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning infördes under 2014 vilket 
betyder att intäkterna vid försäljning av tomter på kv Lodjuret redovisas inom driftbudget vilket ger en 
avvikelse med 1 060 tkr mot budget. Lokalförvaltarna redovisar också stor avvikelse för hyresintäkter, 
6438 tkr, beroende på att inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte var bestämt och 
hyressättning för Portvaktsgatan 1 inte var gjord när sifferbudget lades samt att vissa hyreshöjningar blev 
klara efter budgeteringen. 

Den stora skogsbranden har naturligtvis genererat stora kostnader men även saneringskostnaden för 
kv. Lodjuret 4 080 tkr, som har direktavskrivits i bokslutet, bidrar till underskottet på kostnadssidan. 
Personalbudget redovisar överskott 1 737 tkr vilket orsakas av vakanser. Kapitalkostnadsbudgeten 
redovisar överskott 5 894 tkr varav 89 % återfinns inom Tekniska kontoret. Den ökade hyresintäkten för 
lokal förvaltarna, som nämns ovan, har använts till drift och underhåll på fastigheterna. 

Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor. 

Kommunchef 
Kommunchefredovisar överskott 594 tkr. Orsakerna är ersättningar i samband med den stora 
skogsbranden samt lägre kostnader för utredningar och eko-kommun än beräknat. 

Medborgarkontor 

Avvikelsen 3 866 tkr fördelar sig med 355 tkr på personal och 3 511 tkr på övriga kostnader. Avvikelsen 
för personal orsakas av vakanser inom administrativ enhet och informationsenhet. De medel som var 
avsatta för utveckling av cykelleder, 2 285 tkr, är helt oförbrukade. Kostnaden för allmänna val blev 600 
tkr lägre eftersom statsbidraget för de två valen var högre än beräknat. Den politiska verksamhetens 
budget lämnar ett överskott på 265 tkr. Kontorets gemensamma kostnader blev 110 tkr lägre än budget. 
IT -enheten redovisar ett överskott, 140 tkr, främst p.g.a. lägre kapitalkostnader. 

Kultur-och fritidskontor 

Kontoret redovisar underskott, -599 tkr, varav -432 tkr avser personal, dels beroende på avslutsberäkning 
av slutlön för anställning som upphör -200 tkr samt att kulturresurs anställdes fr.o.m. 2014-06-11 
-232 tkr. Överskott för hyra eftersom Kaplanens hyra inte har debiterats då lokalerna ännu inte är 
ombyggda, 248 tkr. Avvikelse för övriga kostnader orsakas av ombyggnadskostnader för kontor på 
biblioteket, -109 tkr, att samlingslokalernas investeringsbidrag överskreds enligt beslut i KS, - 500 tkr 
samt att evenemangsstödet inte har utnyttjats i samma omfattning som tidigare år, 47 tkr. 
Överskott för personalintäkter för arbetsmarknadsåtgärder, 147 tkr. 
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Samhällsbyggnadskontor 

Utfallet för kontorets totala driftbudget är ett överskott på 521 tkr. Den största förändringen från tidigare 
prognoser är att ekonomikontorets översyn av investeringsredovisning innebär att markdriften fått ökade 
kostnader från exploateringsverksamheten. De stora kostnaderna för marksanering i kv. Lodjuret har 
omförts från investering till markdrift. 

På kontorsövergripande nivå redovisas ett underskott på ca 600 tkr som bland annat består av 
omfattande rekryteringsarbete och återbetalning till Heby kommun då den gemensamma bygg- och 
miljöförvaltningen haft lägre kostnader. 

Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på totalt 1 560 tkr. Kostnaden för 
samhälls finansierade transporter innebär ett överskott på 4 446 tkr. 2015 är första året med helårseffekt 
med det nya skolskjutsupplägget. Många elever åker VL linjebuss samt att kommunen gör skolskjuts
planeringen för entreprenörsbuss. Samtrafik har utfört all taxi transport skolskjuts grundskola, särskola, 
gymnasiesärskola samt daglig verksamhet. De positiva ekonomiska effekterna är tydliga, vilket har 
möjliggjort en satsning på ökad kollektivtrafik. Lägre kostnader än budgeterat för elever som av särskilda 
skäl går i skola i annan kommun. Indexuppräkningen för entreprenörsbuss är lägre än budgeterat. 
Tidigare prognostiserade extra kostnader för skolskjuts p.g.a. avstängd väg vid broreparation är 
framskjuten till år 2015. Slutregleringen från VL för busskortskostnader till gymnasieelever är lägre än 
budgeterat. Senarelagd uppstart av ersättningsprogram för Pro Capita till 2015 (VOF har sagt upp avtal för 
Pro Capita, som vi samutnyttjat med VOF för dokumentation). Utebliven kostnad för konsult för utredning 
av Samtrafiks övergång till RKTM. Framskjutet beslut i KS om revidering av riktlinjer för färdtjänst, 
specialfordon och arbetsresor. Sammantaget har det gett lägre kostnader för samhällsfinansierade 
transporter. 
Planverksamheten redovisar ett överskott på 426 tkr framförallt p.g.a.lägre kostnader för personal- och 
karttjänster samt högre planintäkter. Markförvaltningen visar ett underskott på 3312 tkr främst för 
marksanering i kv. Lodjuret. Saneringen samt övriga kostnader på kv. Lodjuret ingår i exploaterings
verksamhet och omfattas av andra redovisningsregler och kostnadsförs i driften istället för som en 
investering som var fallet då budgeten fastställdes. I övrigt finns intäkter från dels tomtförsäljning (4 st) i 
kv. Lodjuret och dels brytningen av Dolomit i Tistbrottet som på djupet nått den kommunala fastigheten 
och därigenom gett en intäkt. 

Miljöenheten redovisar ett underskott på totalt 234 tkr. Prognosen har varit ett mindre överskott och det 
nu uppkomna underskottet är orsakat av oförutsedda licens kostnader för kontorets ärendesystem på ca 
230 tkr samt att naturvården redovisar ett underskott på 132 tkr för utbetalning av statliga bidrag. I övrigt 
ligger resultatet i linje med prognosen för helåret. Alkoholtillsynen gör ett överskott på ca 130 tkr. 

Byggenheten redovisar ett underskott på totalt 201 tkr. För bygglovsverksamheten finns ett överskott på 
322 tkr vilket beror på lägre personalkostnader främst vakanser men även föräldraledighet och i någon 
mån sjukskrivningar. Överskottet täcker oförutsedda datalicenskostnader på enheten. På bostads
anpassningen finns ett underskott på 523 tkr, ett underskott som inte går att påverka då bidragen för 
bostadsanpassningen utgår enligt lagreglerade rättigheter. 

Tekniskt kontor 

Det totala resultatet för tekniska kontoret är ett överskott på 2 069 tkr vilket ligger i linje med de senaste 
lämnade prognoserna. 
Resultatet för tekniska kontorets skatteftnansierade verksamheter visar ett gemensamt överskott på 2 060 
tkr. För de nol/budgeterade verksamheterna måltidsenheten och teknisk service är resultatet ett 
underskott på 1 248 tkr respektive 2 260 tkr medan lokalförvaltarna redovisar ett överskott på 462 tkr. 
Uppdragsverksamheten ger ett underskott på 89 tkr medan personal ger ett överskott på 147 tkr. 
De två taxeftnansierade verksamheterna VA och renhållning ger överskott på 1 936 tkr respektive 1 061 
tkr. För VA-verksamheten ska överskottet läggas till VA-kollektivets "eget kapital" och återföras till 
abonnenterna inom en treårsperiod. 
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Kontorsledning: 
Resultatet för verksamheten är ett överskott på 79 tkr. Övriga kostnader kan konstateras ha minskat i 
förhållande till budget. Till största delen avser överskottet kapitaltjänstkostnader till följd av ej i 
anspråkstagna investeringsmedel. Även minskade telefonikostnader kan konstateras för kontoret. 

Miljö- och naturvård: 
Resultatet är ett överskott på 306 tkr som härrör från tidigare års konsultkostnader som verksamheten 
fått kompensation för under 2014. Nya rutiner hos Länsstyrelsen ska göra att situationen inte uppstår 
igen. 

Allmän- och publik mark: 
För allmän- och publikmark har intäktssidan minskat till följd av att långtidsupplåtelser till knallar med 
stora torgplatser har upphört. Personalkostnaderna har minskat då färre timmar har kunnat disponeras 
till verksamheten. Då intäktssidan minskade under året togs beslut att upphöra med inköpta 
bevakningstjänster samt att minskade elkostnader till största delen beror på att arrangemanget för 
sommarens festival stått för elförbrukningen. Resultatet för verksamheten är ett mindre överskott. 

Personal: 
Verksamheten för personal visar ett överskott. Detta beror till största delen på att planerade 
utbildningsinsatser (övriga kostnader) för användande av personlig skyddsutrustning uteblivit. 

Gator och vägar: 
Överskottet beror till stor del på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader 
än beräknat på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet. Totala överskottet för verksamheten är 878 
tkr. 

Parker och lekplatser: 
Fordons- och maskinkostnaderna har ökat väsentligt sedan budgeteringen vilket har lett till ökade 
driftskostnader för parkverksamheten. En medarbetare har även arbetat 50 % på kommunals expedition 
under större delen av året och extra personal har tagits in för att klara arbetsbelastningen. Resultatet för 
året är ett underskott på 76 tkr. 

Skogverksamhet: 
Ingen avvikelse i resultatet för verksamheten. 

Kartmät 
Vakant tjänst under del av året samt personal utlånad tilllokalförvaltarna under en tidsperiod har lett till 
lägre personalkostnader än budgeterat. Lägre intäkter än budgeterat kan konstateras men återhållsamhet 
gällande kostnader ger ett totalt överskott för verksamheten på 345 tkr. 

Lokalförvaltarna 
Verksamheten har förutom sparkravet på 1140 tkr gjort ett överskott på 462 tkr. Detta beroende på en 
gynnsam väderlek både när det gäller värmeförsörjning och snöröjning. Avvikelsen gentemot budget för 
hyresintäkterna beror på att inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte var bestämt och 
hyressättning för Portvaktsgatan 1 inte var gjord när sifferbudget lades samt att vissa hyreshöjningar blev 
klara efter budgeteringen. Den ökade intäkten har använts till drift och underhåll på fastigheterna. 

Teknisk Service 
Lägre intäkter än budgeterat samt att licenskostnad för nytt datasystem inte budgeterats för året 
resulterade i ett underskott för förrådsverksamheten på 1 033 tkr. 

Kostnaden för reparationer och reservdelar för fordon och maskiner blev högre än budgeterat. Fler fordon 
i verksamheten, många småreparationer, höjda reservsdelspriser, storservice samt stora reparationer på 
tre av verksamhetens maskiner under året är orsaken till de ökade kostnaderna. Underskottet för 
verksamheterna fordon och maskiner är 929 tkr respektive 78 tkr. Resultatet för centralförråd fastighet är 
ett mindre överskott på 22 tkr. 
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Högre personalkostnader än budgeterat för att täcka semesterledighet kan konstateras på 
verkstadsverksamheten. Resultatet för verksamheten är ett underskott med 242 tkr. 

Teknisk planering 
Resultatet för verksamheten är ett överskott på 557 tkr. Lägre personalkostnader orsakat av vakant tjänst 
samt att enhetchef inte arbetat med teknisk planering under året är anledningen till överskottet. 

Gruvans vattensystem: 
Resultatet är ett underskott, 103 tkr, på grund av att bidrag för verksamheten för året inkommer under 
2015. 

Trafik 
Resultatet är ett mindre överskott. Målsättningen för verksamheten är att antalet p-böter ska minska, som 
följd av informationsinsatser, vilket ger resultat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av 
att enhetschef inte har arbetat med trafik under del av året. Under 2015 kommer enhetschef återgå att 
arbeta på trafik. 

Måltidsenheten 
Resultatet för året är ett underskott, 1248 tkr, på grund av ökade kostnader i samband med den 
omorganisation som genomförts under året. Satsningar på ökad kompetens inom enheten har även 
medfört dubbel personalkostnad under de månader som utbildning pågått eftersom alla medarbetare har 
ersatts av vikarie. Enheten har även haft en högre personalkostnad under en överlappningsperiod då nya 
chefer börjat samtidigt som avslutande chef funnits kvar i organisationen. 

Budget på antal beställda portioner till skolor och förskolor bedöms något optimistiskt, vilket kan förklara 
att intäkterna inte motsvarar budgeterade intäkter. 

VA 
Resultatet är ett överskott på 1 936 tkr beroende på ej utnyttjade kapitalkostnader, lägre 
personalkostnader på grund av sjukskrivningar, mindre oförutsedda driftsåtgärder än budgeterat samt att 
arbetet med vattenskyddsområden har stannat av vilket det var budgeterat ca 1 000 tkr för. Lägre 
intäkter än budgeterat på grund av mindre förbrukat vatten samt färre anslutningar till det kommunala 
ledningsnätet kan konstateras. Överskottet ska läggas till VA-kollektivets eget kapital och utjämnas på tre 
år. 

Renhållning 
Resultatet för året är ett överskott, 1 061 tkr, orsakat av att nya taxan fallit fullt ut under 2014 samt lägre 
personalkostnad på grund av personalneddragning aven årsarbetare. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 
Beaktande att den stora skogsbranden genererade stora personal- och driftkostnader som inte varit 
budgeterade, och att ersättningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Länsstyrelsen i alla stycken inte överensstämt med dessa kostnader (såväl positivt som negativt), är det 
mycket svårt att göra en ekonomisk analys av den uppkomna skillnaden mellan budget och utfall. 
Det som kan konstateras är att det, efter justeringar för Heby kommuns del av driftkostnaden, blev ett 
överskott på 282 tkr. 

Civilförsvar 
Avvikelsen beror i allt väsentligt på att den planerade risk & sårbarhetsanalys inte genomfördes som 
planerat. 

Ekonomikontor 

Kontorets överskott, 318 tkr, kan i huvudsak hänföras till lägre personalkostnader och nytt avtal avseende 
kommunens ekonomisystem. På grund av personalomsättning, förändringar i ekonomisystemet och behov 
av externa insatser avseende upphandlingsfunktionen, har extrapersonal anställts och konsultinsatser 
varit nödvändiga. 
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Personalkontor 

Kontorets överskott 435 tkr orsakas främst av lägre personalkostnader än budget huvudsakligen 
beroende på vakanthållen tjänst. Kostnaderna för lönesystem är högre än beräknat. Även kostnaderna för 
minnesgåva till personal som, år 2014, varit anställda i 25 år är något högre än budget. 

Investeringar 

Medborgarkontor 

Investeringen av ärendehanteringssystemet ePhorte har inte kunnat slutföras och har därmed inte 
övertagits och slutbetalats. Resterande investeringsbudget, 548 tkr, behöver överföras till 2015. 

Bredbandsutbyggnaden av stomnätet tar lång tid att projektera och verkställa, varför de medel som finns 
kvar, 1 391 tkr, behöver överföras till 2015 och då till Samhällsbyggnadskontoret som har övertagit 
verksamheten. 

Kultur-och fritidskontor 

Informationsdisk, arbetet är påbörjat men inga kostnader har uppstått. 
Upprustning av HälISjöbad med flera. Arbetet är påbörjat men inga kostnader har uppstått. 

Samhällsbyggnadskontor 

Förändringar har skett i redovisning mellan investering och drift, vilket gjort att saneringskostnaderna 
och tomtförsäljningsintäkter i kv. Lodjuret överförts till driftsidan. Resultaten för markinvesteringarna 
blev 404 tkr jämfört med budgeten 475 tkr. Under året har 10 tomter för småhusbebyggelse sålts samt en 
fastighet med permanentbostad, en kvarn, ett arrende för fritidshus, en industrifastighet, samt två 
avyttringar av mark via fastighetsregleringar. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 
Under året har arbetet med resecentrum/bussterminalen påbörjats samt ett intensivt arbete för att öka 
tillgängligheten vid passager i staden. Arbete med byggnation av gång- och cykelbanor har försenats då 
Trafikverket aviserat att med finansiering inte är aktuellt förrän 2019. Inga detaljplaner har antagits som 
krävt byggnation av gator, vägar eller gång- och cykelbanor varför detta konto visar ett stort överskott. 

VA-program 
Inga detaljplaner har antagits som krävt byggnation av vatten, avlopp eller dagvatten varför detta konto 
visar ett stort överskott. Efter flera överklaganden har äntligen projektet med utbyte av 
övervakningssystem för va-verksamheten kommit igång. 

Parkprogram 
Inga större avvikelser. 

Kontorsledning program 
Årets projekt avseende datorer och kontorsutrustning har avslutats med en mindre avvikelse. Överskottet 
inom programmet återlämnas i bokslutet. Från och med 2015 finansieras dessa projekt inom ramen för 
kontorsledningsens drift. 

Teknisk service program 
Projektenförrådsinventarier, verkstadsinventarier och Bokbuss är avslutade under året. 
För projekten fordon och maskiner kommer tilläggsanslag begäras på grund av uppstartade och pågående 
inköp. 

Kart/möt 
Projektet Digitalt ortofoto ingår i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet från och med 
1 mars 2014 därför återlämnas budgeterade medel. Projekt GIS programvara, är avslutat med ett 
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Flera investeringar har skjutits på framtiden då handlingar inte har tagits fram och vi avvaktar en stor 
åtgärd, trumbyte mellan Olov jons och Silvköparen. Trumbytet är planerat till 2015 i samarbete med 
Trafikverket, då det är deras väg. 

Lokalprogram 
Servicebyggnad i Stadsparken: Budget 5 075 tkr. Projektering pågår och byggstart förväntas ske_under 
sensommaren 2015. Återstående medel, 5 047 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Medborgarkontor: Budget 182 tkr. Arbetet slutfört. Överskott, 81 tkr, återlämnas i bokslut. 

Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två nu är ombyggda, återstår en gård som inte 
gjordes under året på grund av tidsbrist, och kommer att byggas om under sommaren 2015. Björkgårdens 
innergård har åtgärdats med nytt ytskikt, växter och en pergola. Återstående medel, 1 139 tkr, begärs som 
tilläggsanslag till 2015. 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde: Budget 800 tkr. Målning av Bergslagsgården är utförd. Överskott, 
386 tkr, återlämnas i bokslut. 

Storköksutrustning: Budget 500 tkr. Storköksutrustning till Äldreboendet på johannesbergsgatan 2. 
Överskott, 287 tkr, återlämnas i bokslut. 

Tillagningskök VarmsätrajÄnghagenskolan: Budget 3000 tkr. Avvaktar politika beslut. Budgeterade medel 
återlämnas. 

Ombyggnad Västerfärnebo skola: Budget 1 000 tkr. Arbetet är avslutat Underskot~ 177 tkr. 

Byte ventilation Ösby: Budget 4 000 tkr. En översyn av ventilation och värme pågår. Under året har 
kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet med att byta styr- och reglersystem på 
elevhemmen. Systemet reglerar värmen i förhållande till utetemperaturen. Systemet är datorstyrt vilket 
gör att det kan fjärrstyras. Även installation av varmvattenväxlare pågår. Resultat ett överskott på 2 414 
tkr, vilket äskas som tilläggsanslag till 2015. 

Klimatanläggning Täljstenen. Budget 8000 tkr. Arbetet pågår och beräknas stå klart under våren 2015. 
Återstående medel, 4 562 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Projektering Ransta skola och förskola: Budget 472 tkr. Projektering pågår. Återstående medel, 443 tkr, 
begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Salberga utanför mur VA-ledning: Budget 316 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 44 tkr. 

Mindre justering av lokaler: Budget 1500 tkr. Ombyggnationer på Kungsängsgymnasiet, Centralförrådet 
och jakobsbergsgården. Överskott, 605 tkr, återlämnas i bokslut 

Säkerhetsåtgärder: Budget 1 499 tkr. Larm till Portvaktsgatan och centralförrådet. Överskott, 478 tkr, 
återlämnas i bokslut. 

Om-och tillbyggnad Sätrabrunns förskola: Budget 6 000 tkr. l avvaktan på politiska beslut begärs 
återstående medel, 5 977 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har ännu inte kommit. Återstående 
medel, 623 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Handikappanpassningar: Budget 1 500 tkr. Anpassningar på bland annat Tränggatan 12 (Bara Vara och 
Viljan) Centralförrådet och Möklinta skola. Överskott, 1 013 tkr, återlämnas i bokslut. 

Äldreboende: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. l upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av 
kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 
2016. 

MåleriIokaler Ösby: Budget 3757 tkr. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår. Återstående medel, 
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149 tkr begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Tillbyggnad Salbo färskola: Budget 1 000 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 187 tkr. 

Lärkans sport/ält Etapp 2: Budget 17400 tkr. Arbetet pågår. Återstående medel, 13 614 tkr, begärs som 
tilläggsanslag till 2015. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 
Den övervägande delen av avvikelsen på 280 tkr är relaterad till att vissa av de planerade investeringarna 
inte uppfyllde kriterierna för investering, utan har i stället hanterats i driftbudgeten. 

Civilförsvar 
Den stora skogsbrandens direkta effekt på kommunen blev sådana att det inte lämnades något utrymme 
att genomföra den planerade verksamheten. 
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FRAMTIDEN 

Kommunchef 

• Övergripande fokus för arbetet kommande år att föra kommunen närmare visionen för Sala 2024: 
"År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med 
livskraft och god livskvalitet i hela kommunen". 

• Arbetet för att utveckla de kommunala verksamheterna utifrån ledarden "enkelt, effektivt och 
medborgarvänligt" fortsätter och samarbetet internt och med kommunens bolag och 
Företagarcentrum stärks och intensifieras. 

• Former och metoder för medborgardialog behöver utvecklas och implementeras i kommunen för 
att visionen ska kunna bli verklighet och för att de kommunala verksamheterna ska bedrivas med 
effektivitet nu och i framtiden. 

• Stärka och utveckla kommunens omvärldskunskap och omvärldsbevakning. 

Näringslivsfrågor jFöretagarcentrum 

• Arbetet för att tillsammans med näringslivets företrädare, kommunens förtroendevalda och 
medarbetare förbättra företagsklimatet och kommunens placering på Svenskt näringslivs ranking 
är ett pågående arbete och kommer fortsätta vara det de närmaste åren. 

• Övriga fokusområden för Företagarcentrums verksamhet är etableringar, besöksnäring och 
handel, företagande i Sala (såväl stötta befintliga som nya företag) samt stärka varumärket och 
attraktionskraften för Sala. 

Medborgarkontor 

• Fortsatt utveckling av information, service och tjänster till invånare. 
• E-Insyn kommer att införas för att medborgarna lättare ska få insyn i kommunala dokument. 

Syftet är att skapa öppenhet och tillgänglighet till kommunens diarium. 
• Fortsatt utveckling av Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötesplats för olika 

typer av verksamhet. 
• Säkerställa en säkrare miljö för vår IT -utrustning för att yttre omständigheter inte ska medföra 

risker. 
• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PaLätt) för publicering på Sala 

kommuns hemsida. 

Kultur-och fritidskontor 

• Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna, i synnerhet barn och ungdom, 
möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och 
livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall. 
• Utveckla kvarteret Täljstenen som kulturcenter. 
• Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall. 
• Arbeta fram en kommunal folkhälsaplan för att påbörja ett strategiskt hälsoarbete. Syftet med en 

folkhälsaplan är att styra det arbete som bedrivs för att främja folkhälsan och minska ohälsan. 

Samhällsbyggnadskontor 

• Arbetet med en kommuntäckande översiktsplan har startats och kommer att fortsätta under 2015 
och 2016. 

• Nya småhusområden i Sala behöver planeras. 
• Planprogrammen för Eveiund och Östra kvarteren fortsätter med detaljplanering och strategier för 
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exploatering. 
• Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras första halvåret 2015 och 

resultera i åtgärdspaket på både lång och kort sikt. 
• Fortsatt arbete för att förverkliga bredbandstrategin och kommunfullmäktiges mål om 100 % 

anslutning till bredband år 2020 i Sala kommun. 
• Arbete med tillsyn omfattar till exempel enkelt avhjälpta hinder, säkerhet på lekplatser, olovligt 

byggande, siktskymmande vegetation mm. 

Tekniskt kontor 

• Inom parkdriften kommer arbetsmiljöarbetet avseende arbete i gatumiljö, att vara fortsatt 
prioriterat under 2015. 

• Matsvinnmätning och arbetet med att minska matsvinnet i verksamheterna kommer att få större 
utrymme än tidigare, vilket förhoppningsvis kan generera i en större medvetenhet kring 
miljöproblemen samt en bättre ekonomi. 

• Påbörja arbetet med ny servicebyggnad i Stadsparken samt förändring av delar av stadsparken. 
• Energieffektiviseringsarbetet för fastigheterna fortsätter i samarbete med Hesab. 
• Köket på SaIbo förskola kommer att, från och med mars 2015, nyttjas som tillagningskök och en 

kock har anställts för att laga mat på plats. 

• Fortsatt utbyggnad av omstartstationer. 
• Slutföra byggnationen på området vid resecentrum. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 
• Hantera de identifierade förbättringsområden som är relaterade till skogsbranden 2014. 
• Finna en lösning för övergripande ledning av större händelser, regionalt i Västmanland alternativt 

via en lösning enbart för räddningstjänsten Sala-Heby. 
• Slutföra arbetet med att förändra förutsättningarna för deltidsorganisationen. 
• Rekrytera en ny Stf Räddningschef efter pensionsavgång. 
• Delta i arbetet med ett nytt Handlingsprogram för räddningstjänst för mandatperioden 2014-2018. 

Civilförsvar 
• Genomföra en ny risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun. 
• Slutföra arbetet med upprättandet av ett lokalt krishanteringsråd. 
• Undersöka möjligheten att upprätta en ny och bättre anpassad krisledningscentral. 

Ekonomikontor 

• Som en del i ett långsiktigt arbete för att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens 
upphandlingsarbete kommer extra resurser tillföras under 2015. 

Personalkontor 

• Arbetet med att förverkliga intentionerna i den antagna Innovationsstrategin dras igång under 
2015 och kommunen kommer bland annat att delta i Innovationsstafetten som arrangeras av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

• Uppföljning och utvärdering av företagshälsovård. Beslut om förlängning av avtal eller ny 
upphandling. 

• Samordna kommunens arbete med kompetensförsörjning. 
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VERKSAMHETSFAKT A/NYCKEL TAL 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tabell 3 Verksamhetsfakta/nyckeltal 

2012 2013 2014 
Verksamhets mått 

Antal årsarbetare 297,4 294,5 

Antal anställda tsv 313 327 307 

Antal anställda visstid 18 13 11 

Sjukfrånvaro % 3,2 3,4 3,2 

Tekniskt kontor 

Text 2012 2013 2014 

Vintervägh611ning 

Kostnader totalt, tkr 3712 4404 2736 

Kostnad/invånare, kr 171,73 202,52 125,16 

Lokalförvaltning 

Kostnader skadegörelse, tkr 163 320 321 

Kostnader städ, tkr 9838 10 542 11125 

Varavextrastäd, tkr 295 307 264 

Måltidsenhet 

Kostnader totalt, tkr 52922 52214 54930 

Portion/årsarbetare, styck 80 67 71 

Kostnader hyra, tkr 10472 11258 11596 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 28035 24463 26454 

Varav kapitalkostnad, tkr 7938 6984 7077 

Intäkter från taxa, tkr 27768 28660 28390 

Renhållning 

Kostnader totalt, tkr 23235 22664 23156 

Kostnad/invånare, kr 1075 1042 1059 

Intäkter från taxa, tkr 20903 22152 24217 

Personal 

Kostnader löner, tkr 70950 69360 69208 
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Kultur-och fritidskontor 

2012 2013 2014 

Antal besökare Täljstenen 8200 8500 4000 

Antal besökare på biblioteket 139242 139586 134091 

Kommunal subvention per 38,00 52,6 37,2 
besök i Simhallen 

Antal i % av de 11 11 11 
bidragsbe rättigade 
föreningarna som har antagit 
en trygghetspolicy 

Andelen barnböcker av den 40,5 42,8 42,2 
totala utlåningen i % 
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Bilaga - avstämning indikatorer 
Kommu nstyrelse n/Ko m m u nstyre lsens fö rva !tning indikatorer 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Utfall Utfall Utfall Kommentar 
2014 2013 2012 

Ett växande Sala Beto Ikn ingsutvecklingen SCB befolkningsstatistik Uppgift +173 +28 
är positiv kommer 

i februari 

Ett växande Sala Antalet fastställda Egen statistik 2* 2 9 * Ändring av DP kv. 

detaljp laner för Lodjuret, Kv. Kaplanen. Del 

bostadsbyggande och av Stadsparken vinner laga 
näringsverksamhet ökar kraft först i januari. 

Ett växande Sala Försäljn.värdet på Statistik från Komplet- 1357 1361 

fastigheter ökar Skatteverket teras 
senare 

Ett växande Sala Ant lägenheter ökar Statistik från SCB +101 +93 

Ett växande Sala Sala förbättrar sin Svenskt Näringslivs Uppgift 233 230 
placering på Svenskt ranking kommer (-1,3 %) (10,5%) 
Näringslivs ranking med under 
20% våren 

Ett växande Sala Två veckor från 
färdigställda 

Egen statistik • 
arbetshandlingar ska 
projektet tidsplaneras 

och datum för byggstart 
skall fastställas. 

Ett växande Sala Inom 6 månaderfrån Egen statistik 
antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara 

klara (i den mån det 

krävs) . 

Ett växande Sala Vid årsskift ska minst Egen statistik O 
hälften av 
nästkommande års 
projekteringar vara 

färdigställda. Resterande 
ska vara påbörjade . 

Ett växande Sala Minst 1 gång per år 
bedriva riktad 

Egen statistik • 
information kring vatten 
och avlopp till företag 

och entreprenörer. 

En långsiktig social Medborgarna ger Sala i SCB's Medborgar- 60 Ingen 57 

hållbar utveckling SCB:s medborgarunder- undersökning mätning 

sökning minst betyget 65 
(skala D- lOD) som en bra 

plats att leva och bo på . 

En långsiktig social Sala förbättrar sin Fokus ranking 142 285 263 

hållbar utveckling placering på "Fokus" 

ranking av kommunerna 

som en bra plats att bo 
på. (Salas placering av 

290 kommuner) 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Utfall Utfall Utfall Kommentar 
2014 2013 2012 

En långsiktig social Medborgarna ger Sala i SCB's Medborgar- 55 Ingen 54 

hållbar utveckling SCB:s med borgar- undersökning mätning 

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- 58 Ingen 58 

hållbar utveckling SCB:s medborgarunder- undersökning mätning 

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 • hållbar utveckling förnyas och görs om för 

att skapa säkra och 
attraktiva lekplatser runt 
om i kommunen. 

En långsiktig social Besiktningsanmä rkninga r Egen statistik • hållbar utveckling na på lekutrustning ska 

minska från år till år. 

En långsiktig social Antalet trygga offentliga Egen statistik • hållbar utveckling miljöer ska öka. 

En långsiktig social Antalet tillgängliga stråk Egen statistik • hållbar utveckling ska öka. 

En långsiktig Uppvärmning av Egen statistik O O 4 

miljömässigt hållbar kommunens fastigheter 

utveckling har ersatts med 

förnyelsebara bränslen 

2011. Indikatorn avser 
antal återstående 

anläggningar som drivs 

med olja 

En lä ngsiktig Antal resor med Statistik från VL 312640 259907 254209 

miljömässigt hållbar kollektivtrafik ökar 

utveckling 

En långsiktig Den andel av Statistik från Avfall Ingen 

miljömässigt hållbar kommunens Sverige uppgift 

utveckling hushållsavfall som från 
återvinns ökar (%) Avfall 

Sverige 

En långsiktig Kommunorganisationens Egen statistik 43 33 

miljömässigt hållbar andel miljöbilar av totala 

utveckling antalet bilar ökar 

En långsiktig Andelen inköpta Egen statistik 0,2% 18 % 
miljömässigt hållbar ekologiska livsmedel ökar 

utveckling 

En långsiktig Andelen lokalt Statistik från 

miljömässigt hållbar producerad energi ökar Sala-Heby Energi AB 

utveckling av den totala 

energia nvä ndninge n 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Utfall Utfall Utfall Kommentar 

2014 2013 2012 

En långsiktig Andelen inköpta Egen statistik 28,4% 25 % 20,3 % 
miljömässigt hållbar ekologiskt producerade 
utveckling livsmedel till kost-

verksamheten ska 

tillsammans uppgå till 
minst 23 % 2013, 25 % 
2014 och 28 % 2015. 

En långsiktig Kostenheten skall ha max Egen statistik 5,4% 9% 
miljömässigt hållbar 9 % matsvinn (varav 
utveckling tallrikssvinn max 30 gr) 

En långsiktig Medborgarna ger Sala i SeB's Medborgar- 53 Ingen 51 
miljömässigt hållbar SCB:s medborgarunder- undersökning mätning 
utveckling sökning minst betyget 53 

(skala 0-100) avseende 

gång- och cykelvägar. 

En långsiktig All berörd personal inom Egen statistik O 
miljömässigt hållbar Tekniska kontoret skall 

utveckling vara utbildad i eeo drive. 

En långsiktig Inget analysresultat ska Egen statistik • miljömässigt hållbar påvisa otjänligt 

utveckling dricksvatten från 

kommunens vattenverk. 

En långsiktig Mängden producerad Egen statistik 189323 170084 
miljömässigt hållbar biogas ska öka från år till 

utveckling år. 

En långsiktig Ovidkommande vatten Egen statistik 

miljömässigt hållbar (tillskottsvatten) till 

utveckling reningsverket ska minska 

från år till år. 

En långsiktig Alla kommunala Egen statistik O 
miljömässigt hållbar vattentäkter ska ha ett 

utveckling beslutat vattenskydds~ 

område senast 2015. 

En långsiktig Källaröversvämningar, till Egen statistik • miljömässigt hållbar följd av kapacitetsbrist i 

utveckling ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske. 

En långsiktig Tekniska kontoret ska Egen statistik • miljömässigt hållbar medverka till att de 

utveckling förare ningsskada de 

områden som finns 
i kommunen undersöks 

och vid behov åtgärdas. 

En långsiktig Utsläpp från Miljöpåverkan relaterat 501000 300 300 Drivmedelsförbru kni ng 

miljömässigt hållbar Räddni ngstjä nstens till bränsleförbrukning 

utveckling fordon minskar 

Nöjda medborgare Salas medborgare är SeB:s SI Ingen 53 
och brukare nÖjda med kvaliteten och Medborgarundersökn i ng mätning 

service 

NÖjda medborgare Antalet bibliotekslån per SeB statistik SeB 6,0% 6,8% 
och brukare invånare överstiger statistik (6,9%) (6,3 %) 

rikssnittet klar 

under 

våren 
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M ål Indikator Hu r tas indikatorn fram Utfall Utfall Utfall Kommentar 
2014 2013 2012 

Nöjda medborgare Antalet besökande i Intern statistik 98540 89051 90455 
och brukare simhallen överstiger 

115000 

Nöjda medborgare Kostenheten får 90 % Egen statistik Ingen Ingen 90% 
och brukare nÖjda kunder, mätning mätning 

beställande verksamhet. 

Nöjda medborgare Kostenheten får 90 % Egen statistik Ingen Ingen 90% 
och brukare nÖjda gäster, den som mätning mätning 

äter maten. 

Nöjda medborgare Medborgarna ger Sa la i ses:s 67 Ingen 65 
och brukare SCB:s med borga ru nde r~ Medborga ru ndersökning mätning 

sökning minst betyget 64 

(skala 0-100) avseende 

sophämtningen. 

NÖjda medborgare Medborgarna ger Sala i ses:s 82 Ingen 82 
och brukare SCB:s medborgarunder- Medborga ru ndersökn ing mätning 

sökning minst betyget 77 
(skala 0-100) avseende 

vatten och avlopp. 

Nöjda medborgare Medborgarna ger Sa la i ses:s 67 Ingen 65 
och brukare SCB:s medborgarunder- Med borgaru ndersökn ing mätning 

sökning minst betyget 64 

(skala 0-100) avseende 
miljöarbete inom 

sophanteringen. 

Nöjda medborgare Medborgarna ger Sala i ses:s 53 Ingen 49 

och brukare SCB:s medborgarunder- Medbo rga ru ndersökn i ng mätning 

sökning minst betyget 51 
(skala 0-100) avseende 

gator och vägar. 

NÖjda medborgare Tydlig information ska Egen statistik • och brukare leda till att andelen 

avslag på 
parkeringstil lstånd för 

rörelsehindrade vara 

lägre än 30 %. 

Nöjda medborgare Tydlig information ska Egen statistik • och brukare leda till att tota la antalet 
parkeringsböter ska 

minska från föregående 

år (med bibehållen 
servicenivå och 

schemalagd t id för 

parkeri ngsövervak-

ningen). 

Nöjda medborgare Ande len som aldrig eller Egen statistik 28% Ingen 

och brukare mycket sällan är orol ig mätning 
för brand i hemmet 

NÖjda medborgare Ande len som aldrig, eller Egen statistik 14% Ingen 
och brukare mycket sällan är orol ig mätning 

för brand i offentlig miljö 

God service av hög 85 % av eleverna i åk 2 Intern statistik 77% 75% 87 % 

kvalitet ska ha lärt sig simma 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Utfall Utfall Utfall Kommentar 

2014 2013 2012 

God service av hög De planerade tillsynerna Egen statistik 100% 100% 100% 

kvalitet enligt lSO och LBE är 
utförda. 

God service av hög Minst 10 % (3500 Egen statistik 3900 2700 5300 
kvalitet personer) av kommun-

befolkningen ärligen 

genomgår utbildning i 
brandkunskap eller 
sjukvård. 

God service av hög Den enskilde har agerat Egen statistik Ja 

kvalitet innan Räddnings-
tjänstens ankomst 

God service av hög När det finns ett lokalt Mätning av antalet O 
kvalitet fungerande organisationer 

Krishanteringsråd 

God service av hög Livsm ede Is kont ro Ile n Egen statistik 301/315 320/325 ·Upphörda verksamheter 

kvalitet genomförs för att ge (96%)' (98%) har ej varit möjliga att 

säkra livsmedel kontrollera . 

(planerade 

kontroller/utfall) 

God service av hög I minst 90 % av de Egen statistik 90%* ·Bygg: Tot 59 ärenden 

kvalitet ärenden som initierats av Sala/Heby i sep 
allmänhet eller före- 90%- *Miljö: Uppskattning 
tagare ska en första 
kontakt ha tagits inom en 

vecka. 

God service av hög Vid överprövning i Egen statistik 87%* 'Bygg och miljö 

kvalitet samband med 
överklaganden ska minst 

80 % av utskottens beslut 
visa sig vara riktiga. 

God service av hög Tekniska kontoret Egen statistik 

kvalitet handlägger samtliga 

felanmälningar som 
inkommer via mail, 

hemsidan eller Sala 

kommuns applikation för 

smartphones inom 1 
arbetsdag från det att 
ärendena skickats från 

registrator. 

Påverkan och Salas medborgare är med seB:s 38 Ingen 37 

inflytande för och påverkar och har Medborgarundersökning mätning 

kommunens inflytande 

medborgare 

Påverkan och Anta let inköpsförslag via Intern statistik 11,3 % 13,1 % 11,3% 

inflytande för webben utgör minst 10 % 
kommunens av aUa medieinköp 

medborgare 

Påverkan och Antalet genomförda Intern statistik Påverkan Påverkan 95% 

inflytande för förslag från ungdomarna o infly- o infly-

kommunens är minst 90 % tande i tande i 
medborgare dialog- dialog-

form form 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Utlall Utlall Utlall Kommentar 
2014 2013 2012 

Påverkan och Alla Salas 5:e klassare Egen statistik • inflytande för erbjuds studiebesök på 
kommunens Sala avloppsreningsverk 
medborgare 

Påverkan och Arrangera minst 10 Egen statistik 
inflytande för studiebesök (utöver S:e 
kommunens klassare) per år på Sala 
medborgare avloppsre n ingsverk 

Trygg säker och Andelen skador/ Statistik ur system för 67,4 % 66% 69% 
utvecklande olycksfall/brott minskar ti Ilbudsra pporte ri ng 
arbetsmiljö till 50 % av tot antal 

registreringar 

Trygg säker och Sjukfrånvaron Statistik ur Lönesystemet 3,2% 3,4% 4,7% 
utvecklande understiger S % på 

arbetsmiljö kommunstyrelsens 

förvaltning 

Trygg säker och Korttidsfrånvaron inte Statistik ur Lönesystemet 1,6 dgr Ingen 1,S dgr 
utvecklande överstiger 3,0 dagar per mätning 

arbetsmiljö person och år på kultur-

och fritidskontoret 

Trygg säker och Totala sjukfrånvaron i Statistik ur Lönesystemet 4,3% 5,1% 

utvecklande procent av tillgänglig 

arbetsmiljö ordinarie arbetstid skall 

inte vara högre än 5 % på 

tekniska kontoret . 

Trygg säker och Kvinnors sjukfrånvaro i Statistik ur lönesystemet 4,4% 5,1% 

utvecklande procent av kvinnornas 

arbetsmiljö tillgängliga ordinarie 

arbetstid skall inte vara 

högre än 5 % på tekniska 

kontoret. 

Trygg säker och Männens sjukfrånvaro i Statistik ur Lönesystemet 4,3% 5,0% 
utvecklande procent av männens 

arbetsmiljö tillgängliga ordinarie 

arbetstid skall inte vara 
högre än S % på tekniska 

kontoret. 

Trygg säker och Räddningsarbetet utförs Statistik ur system för O O l 
utvecklande utan att personalen ti Ilbu dsra pporte ri ng 

arbetsmiljö skadas. 

Trygg säker och Sjukfrånvaron under- Statist ik ur Lönesystemet 3,0% 3,0% 1,49 % 

utvecklande stiger 4 % på 

arbetsmiljö räddningstjänsten 

Trygg säker och Andelen rapporterade Statistik ur system för O 
utvecklande tillbud ökar i lörhållande ti Ilbudsra ppo rtering 

arbetsmiljö till skador på tekniska 
kontoret 

Delaktighet och Resu Itatet i Medarbetarenkät Nästa 5,9 
inflytande för meda rbeta rundersö kning mätning 

medarbetarna en visar 3,5 eller högre planeras 

2016 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Utfall Utfall Utfall Kommentar 

2014 2013 2012 

Tydligt och bra Resultatet i Medarbetarenkät Nästa 3,96 (74) 
ledarskap medarbeta run dersökning mätning 

en visar 3,7 eller högre planeras 
2016 
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BEGARAN OM TILLAGGSBUDGET 12015 ARS DRIFTSANSLAG 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget 

Medborgarkontor 

Bidrag cykelleder 2285 

Tekniskt kontor 

Renhållning O 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 492 

Summa 2777 

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT 

Medborgarkontor 

Redovisat 

O 

-1061 

-100 

-1161 

Avvikelse 

2285 

1061 

592 

3938 

SALA70i~j:Vjt.JN 
Kommur;styrelsens ,Grvalt:1ing 

Ink. 2015 ·02· O 5 

Äskas överfört 

2285 

1061 

100 

3446 

Bidrag till cykelleder har inte nyttjats för år 2014 varvid hela beloppet önskas överfört till 2015. 

Tekniskt kontor 
Personalneddragning har skett aven årsarbetare. Den nya renhållningstaxan har fallit fullt ut under 
2014 och bidragit till överskottet. 

Räddningstjänst 
Avvikelsen beror i allt väsentligt på att planerad risk & sårbarhetsanalys inte genomfördes som 
planerat. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 201S-ÅRS VERKSAMHET? 

Medborgarkontor 
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas till medfinansiering av cykelleder. 

Tekniskt kontor 
Tilläggsbudgetanslaget kommer användas till de ökade kostnader som kommer att belasta renhåll
ningsverksamheten i en uppstart av övertagande av administration för slamentreprenaden under 
2015. Under 2015 kommer en ny tjänst inrättas för att i egen regi ta tillbaka administrationen av slam, 
som tidigare legat på entreprenad. Tjänsten kommer sedan finansieras av taxan. Ny slamentreprenad 
upphandlas under 2015, med ovisshet om kostnad för ny entreprenör. En eventuell taxejustering kan 
göras tidigast 2016. 

En fortsatt utbyggnad av omstartsstationer samt nedgrävning av moloker (nedgrävda behållare för 
hushållssopor) kan ske. 

Räddningstjänst 
Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras 2015 istället. 



NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

Medborgarkontor 
Föreslås att 2285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till medfinansiering av cykelleder. 

Tekniskt kontor 
Föreslås att 1 061 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till de ökade kostnader som kom
mer att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av övertagande av administration för slament
reprenaden under 2015 samt till en fortsatt utbyggnad av omstartsstationer. 

Räddningstjänst 
Föreslås att 100 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till risk- och sårbarhetsanalys. 
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BEGARAN OM TILLAGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRAN VERK-
SAM HETSÄRET 2014 

Kommunstyrelsen 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2015 

Medborgarkontor 

ePhorte 750 202 548 548 

Bredbandsutbyggnad 3471 2080 1391 1391 • 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk 100 O 100 100 

Upprustn badplatser 200 O 200 200 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering Lodjuret 6000 O 6000 1920" 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 13 522 3109 10413 5889 

VA-program 31267 12908 18359 11868 

Parkprogram 4400 3886 514 514 

Teknisk serviceprogram 5852 3730 2122 1088 

Gruvans vattensystem- 4416 89 4327 3527 
program 

Lokalprogram 90800 44032 46768 41324 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 993 713 280 280 

Civilförsvar 472 19 453 453 
Krisberedskap övergr. 

Krisberedskap ACCLEH 478 O 478 478 

Summa 162721 70768 91953 69580 



MOTIVERING 

Medborgarkontor 
ePhorte 
Investering av ePhorte gick inte att slutföra år 2014 och har därmed inte övertagits och slutbetalats. 
Resterande investeringsbudget behöver överföras till 2015 för att investeringen ska kunna slutföras. 

Bredbandsutbvggnad 
Bredbandsutbyggnaden av stomnätet tar lång tid att projektera och verkställa varför det 2014 finns 
medel kvar som behöver överföras till 2015 och då till Samhällsbyeenadskontoret* som har överta
git verksamheten. 

Kultur- och fritidskontor 
Informationsdisk (Upprustning badplatser 
Arbetet med ovanstående investeringar är påbörjat men kostnaderna kommer att uppstå 2015 på 
grund av att leveranserna till investeringen sker då. 

Samhällsbyggnadskontor 
Sanering Lodjuret 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten, 6 000 
tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som en investering enligt gällande redovisningsregler och de upp
arbetade kostnaderna under 2014, 4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. Resterande post, 1 920 
tkr begärs" överfört som tilläggsanslag i 2015 års driftanslag**. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Projekt Utplacering cykelpumpar: Budget 182 tkr. Cykelpumpar sätts upp i samband med resecent
rums samt Ransta pendlarparkerings ombyggnationer under 2015. Återstående medel är 182 tkr 
varav 50 tkr begärs i överfört anslag till 2015, 

Projekt Resecentrum: Budget 6 300 tkr. Ombyggnation pågår och fortsätter 2015. Återstående medel, 4 
455 tkr begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Oriongatan gata/ge-väg: Budget 234 tkr. Asfaltering utförs under 2015. Budgeterade medel, 
234 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Pendlarparkering Ransta: Budget 300 tkr. Projektet har avvaktat godkännande av handlingar 
samt bidrag från Trafikverket, vilka nu har godkänts och beviljats. Tidplan för genomförande av arbete 
våren 2015. Budgeterade medel, 300 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Parkeringsplats lekparken/stadsparken: Budget 800 tkr. Investeringsmedlen tillhör den stora 
ombyggnationen av del av stadsparken. Projektering pågår och byggnation sker under 2015. Budgete
rade medel, 800 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Ge-väg Sort Budget 500 tkr. Medel har använts för byggnation aven delsträcka av gång-och 
cykelväg mot Saladamm. Plank återstår att sätta upp. Återstående medel är 432 tkr varav 50 tkr be
gärs i överfört anslag till 2015. 

VA-program 
Projekt Arv Sala utloppsränna regnbassäng: Budget 500 tkr. Försenat på grund av upphandling. Budge
terade medel, 500 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

ProjektArv Sala Garage: Budget 800 tkr. Flyttas till 2015 och budgeterade medel, 800 tkr, begärs i 
överfört anslag till 2015. 



Projekt Arv Sala Utbyte övervakningssystem: Budget 9 418 tkr. Projektet är igång efter flera överkla
gade upphandlingar. Återstående medel, 8 353 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Arv Sala utbyte centrifug: Budget 1 000 tkr. Försenat på grund av upphandling. Återstående 
medel, 994 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Samlingskonto va-sanering: Budget 6 410. Strumpinfodringar, som entreprenören inte hann 
genomföra 2014 på grund av att upphandlingen blev klar för sent, behöver genomföras 2015. Offerter 
är inkomna. Återstående medel är 1 369 tkr varav 1 221 tkr begärs i överfört anslag till 2015. 

Parkprogram 
Projekt Ängshagen Lodjuret: Budget 600 tkr. Projektering färdig, men på grund av extra sanering av 
förorenade massor har projektet försenats. Kommer genomföras 2015. Återstående medel, 514 tkr, 
begärs i överfört anslag till 2015. 

Teknisk serviceprogram 
Projekt Fordon: Budget 2 700 tkr. Pågående upphandling aven buss till skogslaget. Hög arbetsbelast
ning hos upphandlarna gör att köp av ny skogsbuss är försenad. Återstående medel är 1 268 tkr varav 
674tkr begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Maskin: Budget 1 665 tkr. Leverans av traktor till Lärkans idrottsanläggning sker vecka 6 
2015. Förfrågan från gata/park om ny renhållningsmaskin i centrum gör att pengar behöver överföras 
till 2015. Återstående medel är 864 tkr varav 414 tkr begärs i överfört anslag till 2015. 

Gruvans vattensystemprogram 
Projekt Ny trummo SilvköparenjOlov jons: Budget 1997 tkr. Upphandling pågår. Arbetetet påbörjas 
2015 i samarbete med Trafikverket. . Behov av ytterligare medel finns och kommer att begäras under 
2015. Budgeterade medel, 1 997 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Renovering Sluss jakob Mats: Budget 635 tkr. Offertförfrågan ute för att möjliggöra att vi söker 
bidrag via Länsstyrelsen. Återstående medel, 597 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Säkerhetsväg Storljusen : Budget 770 tkr. Samtal pågår med fastighetsägare om dragning av 
vägen. Återstående medel, 752 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Projekteringjarbetshandlingor ny trummo SilvköparenjOlov jons: Budget 214 tkr. Tillhör pro
jekt Ny trumma SilvköparenjOlov jons. Återstående medel, 181 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Lokalprogram 
Projekt Servicebyggnad i Stadsparken: Budget 5075 tkr. Projektering pågår och byggstart förväntas 
ske_under sensommaren 2015. Återstående medel, 5 047 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två är ombyggda. Återstående gård 
som inte gjordes under 2014, på grund av tidsbrist, kommer att byggas om under sommaren 2015. 
Björkgårdens innergård har åtgärdats med nytt ytskikt, växter och pergola. Återstående medel, 1 139 
tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Byte ventilation Ösby: Budget 4000 tkr. Översyn av ventilation och värme pågår. Under året 
har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet med att byta styr- och reglersystem på 
elevhemmen samt installation av varmvattenväxlare pågår. Återstående medel, 2 414 tkr, begärs i 
överfört anslag till 2015. 

Projekt Klimatanläggning Täljstenen: Budget 8000 tkr. Arbetet pågår och beräknas stå klart under 
våren 2015. Återstående medel, 4 562 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 



Projekt Projektering Ransta skola achförskola: Budget 472 tkr. Projektering pågår. Återståendemedel, 
443 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Om- och tillbyggnad Sätra brunns förskola: Budget 6 000 tkr. I avvaktan på politiska beslut. 
Återstående medel, 5 977 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har ännu inte kommit. 
Återstående medel, 623 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

ProjektÄldreboende: Budget 21315 tkr. Arbetet är slutfört. I upphandlingsförutsättningarna ingår att 
delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 356 tkr 
reserveras till 2016. 

Projekt Måleri/okaler Ösby: Budget 3757 tkr. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår. Återstå
ende medel, 149 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Projekt Lärkans sportfält Etapp 2: Budget 17400 tkr. Arbetet pågår. Återstående medel, 13 614 tkr, 
begärs i överfört anslag till 2015. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst 
Den VW-pickup med årsmodell 2006 som används av St yrke ledaren vid brandstationen i Heby som 
FiP-fordon (Första Insats Person) har fått en avskrivningstid på 25 år, vilket är helt orimligt utifrån 
såväl bilens konstruktion som dess nyttjandegrad. Konsekvensen av denna situation är frekventa och 
dyra reparationer. 

Tilläggsanslaget, 280 tkr, är tänkt att användas för inköp av ett nytt FiP-fordon till brandstationen i 
Heby, vilket kommer att läggas i utbytesplanen för brandfordon med en avskrivningstid på 8 år. 

Civilförsvar - Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH 
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19, 
föreslås att de redovisade avvikelserna, 453 tkr och 478 tkr för dessa båda projekt, förs över till 
investeringsbudgeten för 2015. 
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ÖVERFÖRMYN DARENS VERKSAM HETSBERÄTTE LSE 
2014 

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. 

ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 



MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan(bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja 
kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller 
redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på 
så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och 
kvalitetssäkra att ställföreträdarena utför de uppdrag de är 
ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överförmyndar
verksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode 
män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. 
Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på 
ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper 
om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. 
Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får 
när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställföre
trädarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen 
årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Bokslut 201x 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

Uppskattade utbildningar har genomförts med stor uppslutning från 
ställföreträdarna. En utbildning hölls i oktober av personaladministrativa skäl. 

Överförmyndarhandläggarna kontaktar nya gode män, förvaltare och 
förmyndare och informerar dem om vad som ingår i uppdraget. Ställföreträdare 
som bor långt bort informeras via telefon. 

Informationen på hemsidan kontrolleras regelbundet och uppdateras vid behov, 
t.ex. när prisbasbeloppet ändras eller en lagändring sker. 

ÅRET SOM GÅTT 

• En ny överförmyndarhandläggare anställdes i november. Ytterligare en 
jurist på enheten innebär att överförmyndaren kommer att bibehålla en 
rättsäker handläggning av aktuella ärenden. 

• Ändringar i föräldrabalken har medfört att överförmyndaren fått 
ytterligare ansvar och befogenheter. 

EKONOMI 

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

2953 3 163 3 100 

160 197 301 

2 793 2 966 2 799 

Budget Awikelse 

3323 223 

150 151 

3173 374 

Överförmyndaren redovisar överskott, 374 tkr. Detta beror på att bidraget för 
ensamkommande barn blev dubbelt så stort som budgeterat samt att 
kostnaderna för personal och gode män blev lägre än budgeterat. 

ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHETSBERÄTIELSE 2014 
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Bokslut 2014 
Överfömyndare 

Migrationsverket har aviserat att antalet ärenden gällande ensamkommande 
barn kommer att öka. Detta beror på de ökade flyktingströmmarna från olika 
konfliktområden i världen. Det ställer krav på att överförmyndarhandläggarna 
kontinuerligt nyrekryterar ställföreträdare och utbildar dessa för sitt uppdrag. 
Denna ärendehantering är mycket tidskrävande. 

Verksamheten planerar för en rad utbildningsinsatser för både tjänstemän och 
nytillträdande förtroendevalda. Detta för att säkerställa att alla myndighets
utövare är väl insatta i gällande rätt samt praxis. 

Antalet ärenden där hjälpbehovet för huvudmannen grundar sig på psykisk 
ohälsa i kombination med missbruk ökar. Dessa ärenden ställer höga krav på 
ställföreträdarnas kompetens och förmåga att företräda huvudmännen. 
Arbetsbelastningen på handläggarna, i form av stöd och kompetensutbildning, 
ökar. 

VERKSAMHETSFAKT A/NYCKEL TAL 

Tabell 2 Verksamhetsfaktajnyckeltal 

Text 

Antal årsarbetare 

Antal aktiva ärenden 

Redovisningsskyldiga 
ärenden 

2012 

358 

294 

2013 

1,65 

359 

239 

2014 

1,90 

342 

233 

ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHETSBERÄTIELSE 2014 
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Dm 2014/176-1-

Redovisning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
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. 

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvalt
ning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/20/1, missiv 
Bilaga KS 2015/20/2, redovisning 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga iS 2G15/2(}/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Ink. 

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 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 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 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering, och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens 
förvaltning_ 

Förslag till beslut 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna genomfård intern kontroll får 
2014 avseende kommunstyrelsens förvaltning. 

1(1) 
2015-02-05 

JENNY NOLHAGE 
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Ram:!ort Intern kontrolll!lan - Kommunstyrelsens t"örvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod 
~utin/system) 

Kommunstyrelsens 
f<irvaltning 
Verkställighet av Att uppföljning sker Kontorschef för Avstämning en Löpande 
politiskt fattade beslut att politiskt fattade Medborgarkontor gäng per år vid uppföljning 

beslut verkställs bokslut under året 
Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gång/år Stickprov 
leverantörer inköpsavtalen följs 

I 

I 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökning i 
frän styrelsemöten i SHE, protokoll har Vid delårs- ärendehante-
Salabostäder, SIFAB inlämnats från bokslut och ringssystemet 
samt Sala Silvergruva styrelsemöten i SHE, årsbokslut 

Salabostäder, SIFAB 
samt Sala Silvergruva 

,~;I\Lt( Kfll\!!M111\1 
:.:.~. 

'an"rI'Y 

Ink. 05 

~$1!+ leJ; r"7:" 
Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
till 

Kommunchef Möjlig/Kännbar Rutiner för detta kommer att 
implementeras med stöd av 
system 2015, 

Förvaltnings- Möjlig/Kännbar 'Ytterligare utbildning inom 
chef SPEND-analys är bokad 

under maj 2015. Mårten 
Dignell kommer att delta. 
'Gällande internkontroll har 
avtalet för f<iretagshälsovård 
granskats avseende KSF. 
Avtalstrohet är utsökt på 
slagen 74710, 74720 och 
74730. Previa, som är 
kontrakterad leverantör av 
Företagshälsovård, har 
erhållit 98 % av den smnma, 
780 852,61 SEK, som 
kommunen köpt företags-
hälsovård för under 2014. 
Ytterligare två leverantörer 
som ej är kontrakterade har 
identifierats, Mats T ejne samt 
Presivia personalkonsult AB, 
som står för resterande 2 % 
av summan. 

Förvaltnings- Minde sannolik! Verkställt. 
chef Kännbar Samtliga protokoll har 

inlämnats och är diarieförda 
samt arkiverade. 
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
(rutin/system) till 
Samhällsbyggnads-
kontor 
Kontrollera att beslut ar Följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år Analys av Enhetschef Möjlig/Kännbar Vid överprövning i av 15 

, rättssäkert behandlade beslut handläggare beslut från bygg- och miljöarenden har 
överprövande det visat sig att 13 (87 %) 
instans varit riktiga och 2 återilir-

visats för ytterligare hand-
läggning. 
Vid överprövning i av 17 
ärenden till ilirvaltnings-
rätten avseende flirdtjänst och 
riksflirdfjänst har det hittills 
visats sig att 7 varit riktiga, 3 
bifallits och 7 väntar på 
avgörande. 

Kontrollera att kunder tar Livsmedelsinspek- Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn tioner motsvarar de handläggare timmar hade planerat att hinna med 
som de har betalat för timmar som faktureras motsvarar 315 tillsynsbesök. Den 31 

kund beräknat antal december hade man gjort 301 
tillsynsbesök. Upphörda 
verksamheter har ej varit 
möjliga att kontrollera. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov Förvaltnings- Möjlig/Kännbar Vid överprövning i av 3 
skolskjuts ar taget i handläggare samt där chef ärenden till ilirvaltnings-
enlighet med riktlinjer politiken tagit rätten avseende skolskjuts har 

egna beslut 1 visats sig vara riktigt och 2 
väntar på avgörande. 

Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglerna följs. 
av tomter i tomtkön sker handläggare av de som fått 
i enlighet med tilldelning 
tomtköregler 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
(rutin/system) till 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras V A-inger\iör 1 ggr/år från och Sammantaget Förvaltnings- Möjlig/försumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor med januari fOr alla chef och ansökningshandlingar har 
inkommen ansökning! 2014 ärenden enhetschef processen fungerat 
anmälan om anslutning 
till kommunalt VA. (Från 
ansökan till lämnad 
arbetsorder till gata/park) 
Räddningstiänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik! Uppf)dlt 

kontrolleras att de med Lindrig 
pris och kvalitet 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga tran sak- Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik! Uppfyllt 
tioners kvitton sparas i Lindrig 
akt till respektive kort 
och kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomförda Stf Räddnings- Kvartalsvis Uppföljning Räddningschef Mindre sannolik! Uppfyllt 
kontroller chef av månads Lindrig 

och k vartals-
prov 

Handbrandsläckar- Genomförda Stf Räddnings- Q2&Q4 UppfOljning Räddningschef Mindre sannolik! Uppfyllt 
kontroll kontroller chef av årskontroll Lindrig 
Förebyggande - tillsyn er Myndighetstillsyn Stf Räddnings- Q3 Uppföljning Räddningschef Minde sannolik! Uppfyllt 

enligt Lag om skydd chef av årstillsyner Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 
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Dnr 2015/161- 3 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2015 

INLEDNING 
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. Förslag till intern kontrollplan 
2015 presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/21/1, missiv 
Bilaga KS 2015/21/2, intern kontrollplan 2015 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2015 i enlighet med Bilaga KS 2015/21/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2015 i enlighet med Bilaga KS 2015/21/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 

Ink, 

Intern kontrollplan 2015 för Kommunstyrelsen 

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 2015 enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa intern kontrollplan 2015 i 

enlighet med bilaga. 

1 (1) 
2015-02-05 

JENNY NOLHAGE 



Intern kontrollplan - Kommunstyrelsen 2015 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar 
I (rntin/system) 
Kommunstyrelsen 

Kartläggning av Kartläggning av om Upphandlare/ 
inköpsmönster genomfdrda inköp Ekonomikontor 

gjorts inom eller 
utanfdr avtal 

Riktlinjer för gåvor Kontroll att riktlinjerna Ekonomikontor 
fdljs 

Riktlinjer mot korruption, Kontroll att riktlinjerna Medborgarkontor 
mutor och jäv mot jäv fdljs vid 

politiska beslut 

Riktlinjer mot korruption, Kontroll att riktlinjerna Personalkontor 
mutor och jäv mot mutor fdljs vid 

upphandlingar 
Verkställighet av politiskt Uppföljning och Medborgarkontor 
fattade beslut verkställighet av 

politiskt fattade beslut 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats 
Salabostäder, SIFAB samt från styre I semöten i 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, 

SIFAB samt Sala 
Silvergruva 

Samhällsbyggnadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd handläggare 
rättssäkert behandlade beslut 

Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspektioner Berörd handläggare 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar 
de har betalat för som faktureras kund 
Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd handläggare 
skolskjuts är taget i 
enlighet med riktlinjer 

Frekvens Metod 

Löpande SPEND-analys 
analys, 
rapportering 
kvartalsvis 

En gång/år Stickprov 

En gång/år Stickprov 

En gång/år Enkel enkät 

2 ggr/år Granskning och 
Vid delårs- fdrfrågan 
bokslut och 
årsbokslut 
2 ggr/år Sökning i ärende-
Vid delårs- hanteringssystemet 
bokslut och 
årsbokslut 

2 ggr/år Analys av beslut 
från överprövande 
instans 

2 ggr/år Antal faktiska 
timmar motsvarar 
beräknat antal 

2 ggr/år Stickprov samt där 
politiken tagit egna 
beslut 

Rapportering till 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Enhetschef 

Enhetschef 

Enhetschef 

Ink. A ~ Ll ~J 

';?D /5" Ii k, I J''':2'' 
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 
(rutin/system) 
Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd handläggare 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar 
av tomter i tomtkön sker i som fått tilldelning 
enlighet med tomtköregler 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras VA-ingenjör 1 ggr/år från Sammantaget för Förvaltningschef Möjlig/försumbar 
Handläggningstiden för inom fyra veckor och med alla ärenden och enhetschef 
inkommen ansökning/ ,januari 2014 
anmälan om anslutning till 

, , 
I 

kommunalt V A. (Från 
, 

ansökan till lämnad 
arbetsorder till gata/park) 
Räddningstjänst 
Deltidslöner Stickprovskontrol! Stf. 4ggr/år Granskning Räddningschef Mindre 

Räddningschef sannolik/Lindrig 
Fakturahantering Samtliga inköp Mottagningsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre 

kontrolleras att de med sannolik/Lindrig 
pris och kvalitet mot-

I svarar beställningarna 
Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners ,Beslutsattestant I Löpande Granskning Räddningschef Mindre 

kvitton sparas i akt till I I I sannolik/Lindrig 
respektive kort och 
kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomförda kontroller Stf Räddningschef Kvartalsvis Uppföljning av I Räddningschef Mindre 
månads och sannolik/Lindrig 
kvartals prov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Räddningschef Q2&Q4 Uppföljning av Räddningschef Mindre 
årskontroll sannolik/Lindrig 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstillsyn Stf Räddningschef Q3 Uppföljning av Räddningschef Mindre 
enligt Lag om skydd årstillsyner sannolik/Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 



D SALA 
KOMMUN 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdes.datum 

2015-02-10 

12 (14) 

Dnr 2013/99- '5 

Överenskommelse mellan Sala kommun och VafabMiljö kom
munalförbund om fördelning av uppgifter inom VafabMiljö 
kommunalförbunds verksamhetsområde 

INLEDNING 
VafabMiljö kommunalförbund är bildat och beslut har tagits om styrande dokument 
kopplat till det nya förbundet. En överenskommelse ska tecknas mellan kommuner
na och kommunförbundet. Överenskommelsen skapas för att ytterligare tydliggöra 
rollerna mellan kommunen och VafabMiljö kommunalförbund och för att säkerställa 
samsyn på vad som kommunen respektive kommunalförbundet ska göra på en över
gripande nivå. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/24/1, överenskommelse 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 



bila~a iS 2015/24/1 
S LA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -01- 2 6 

Överenskommelse 
DiarJsnr 

2C!:3 
Akfbilaga 

! 

Fördelning av uppgifter inom VafabMiIjö Kommunalförbunds 
verksamhetsområde 

1. Medlemskommun 

Denna överenskommelse gäller följande medlem av VafabMiljö Kommunalförbund, 
nedan "Kommunalförbundet"; 

Sala kommun, nedan kallad "Kommunen" 

2. Bakgrund 

4-

Den regionala samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan 
kommunerna i Västmanlands län, Enköpings kommun samt Heby kommun har utförts 
genom det gemensamt ägda Vafab Miljö AB. Ägarkommunerna har beslutat att 
ombilda Vafab Miljö AB till VafabMiljö Kommunalförbund, som ska ansvara för att 
fortsätta utveckla den regionala samverkan inom avfallsområdet. 

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkuing ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och 
behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 
15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av 
medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte 
medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med 
Förbundet (3 § förbundsordningen). 

Förutsättningarna och möjligheterna till en fullständig kompetensöverföring i samband 
med bildandet av Kommunalförbundet varierar mellan medlemskommunerna. Det 
finns därför behov av att överföra olika delar av de uppgifter som finns beskrivna i 
förbundsordningen. I förbundsordningen finns därför möjlighet att träffa särskilda 
överenskommelser mellan enskilda medlemskommuner och Kommunalförbundet, som 
bland annat reglerar tidpunkten och omfattningen av kompetensöverföringen. 

Syftet med denna överenskommelse är att med stöd av denna möjlighet till undantag 
reglera ansvarsförhållandena mellan Kommunen och Kommunalförbundet samt att 
fördela kostnader och intäkter på ett sätt som gör att övriga medlemmar inte påverkas 
av överenskommelsen. 



3. Undantagna uppgifter 

Enligt 3 § i förbundsordningen fdr Kommunalfdrbundet skall fdrbundet, fOr 
medlemmarnas räkning, ansvara for den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt 
den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med 
tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall 
och avloppsreningsslam. Förbundet skall dock inte besluta om renhållningstaxa eller 
renhållningsordning. I bestämmelsen ges en möjlighet att för enskild 
medlemskommun göra undantag avseende vissa av dessa uppgifter. 

Med tillämpning av 3 § fdrbundsordning överenskommer parterna härmed att 
Kommunalfdrbundet inte skall ansvara för eller utfdra fOljande uppgifter avseende 
Kommunen. Som en fdljd härav skall ansvarig nämnd hos Kommunen ansvara fdr och 
utföra uppgifterna. 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämfdrligt avfall 

• Kundservice, fakturering, information samt administration av 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

• Omhändertagandet av kommunens fdrvaltningars och bolags verksamhetsavfall 
och avloppsreningsslam 

Närmare beskrivning av den exakta fOrdelningen mellan parterna av uppgifter, som 
fdljer av ovanstående undantag, skall tas fram av parterna under 2015. Detta skall i 
fdrsta hand ske vid de uppfdljningsmöten som ska hållas enligt punkt 4 nedan. 

4. Uppföljning, redovisning 

Parterna skall minst två gånger per år gemensamt följa upp denna överenskommelse 
samt diskutera och planera ansvarfdrdelningen och samarbetet i övrigt, samt 
överfdrandet av samtliga uppgifter till fOrbundet. Kommunalförbundet är 
sammankallande. 

5. Ekonomi 

Den ekonomiska regleringen mellan KommunalfOrbundet och Kommunen ska fdlja de 
finansieringsprinciper som anges i § 12 fOrbundsordningen samt punkt 5 
konsortialavtalet och justeras varje månad. 



6. Överenskommelsetid 

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. den l januari 2015. 

Parterna skall vid uppföljningsmöten som anges i punkt 4 diskutera eventuella 
förändringar av ansvarsfördelningen och vid vilken tidpunkt förändringar skall ske. 

Om parterna inte kommer överens om annat upphör denna överenskommelse, utan 
särskild uppsägning, den 31 december 2017. Om överenskommelsen därigenom 
upphör innebär det således att Kommunalförbundet därefter har ansvaret för samtliga 
uppgifter som anges i 3 § fdrbundsordningen. 

Västerås den 2015. 

Sala kommun VafabMiljö Kommunalförbund 



§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

20 (21) 

Dnr 2014/1251-1 

Nya avgifter för vård och omsorg 2015 

INLEDNING 
Förslag från vård- och omsorgsnämnden om förändringar av avgifter inom vård och 
omsorg. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/4/1, missiv 
Bilaga KS 2015/4/2, VON § 156 
Bilaga KS 2015/4/3, underlag från vård och omsorg 
Ledningsutskottets beslut 2015-01-20, § 10 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2015. 

Utdrag 

vård- och omsorgsförvaltningen, 
Agneta von Sch oting 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 



•. , .... , SALA 
KOMMUN 

§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

14 (l?) 

Dnr 2014/1251- &, 

Nya avgifter för vård och omsorg 2015 

INLEDNING 
Förslag från vård- och omsorgsnämnden om förändringar av avgifter inom vård och 
omsorg. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/4/1, missiv 
Bilaga KS 2015/4/2, VON § 156 
Bilaga KS 2015/4/3, underlag från vård och omsorg 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad till 200 kronor per månad, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och ser
vice, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad till 200 kronor per månad. 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och ser
vice, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

.--Pv? 
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~evid0rad ililaga ~S 2015/4/1 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

SALA KOMMUN 
Kommunstyreisens förvaltnJng 

Ink. 2015 2 O 
Diarienr 

2011· 
Aktb:iaga ,-

! 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

MISSIV 

NYA AVGIFTER FÖR 2015 

Utöver den årliga indexuppräkningen föreslås förändringar av avgifter inom Vård och 
omsorg påföljande punkter. 

1. Hemtjänstens omvårdnadsavgift hÖjs från 100 kr till 200 kronor per 
månad. l omvårdnaden ingår t.ex. personlig hygien, påklädning och tillsyn. 

2. En avgift tas ut för uppehället för barn med aktivitetsersättning och som går 
i gymnasiesärskola på annat ort och har insatsen elevhemsboende enligt LSS 
§ 9.8 (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I uppehället 
ingår matkostnader och fickpengar, avgiftens storlek varierar något 
beroende på vilken skolan eleven går i. Aktivitetsersättning beviljas av 
Försäkringskassan utifrån tillsyns och vårdbehov. Hel aktivitetsersättning är 
idag cirka 8 382 kronor. 

3. Föräldrar jvårdnadshavare till placerade barn i familjehem eller i HVB hem 
(hem för vård och boende) enligt SoL (socialtjänstlagen) och som har ett 
avgiftsutrymme enligt beräkning ska bidra till sina barns uppehälle. 
Det vill säga att föräldrar jvårdnadshavare ekonomiskt står för kläder, 
fickpengar och annan utrustning t.ex. cykel som barnet behöver. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

1 (1) 

2015-01-07 

MISSIV 

SAlA KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard, och .omsorgsforvaltn ingen@sala.se 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

agneta. von .schoting@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 90 01 

www.sala.se 





bilaga ~S 2015/4/2 

-SALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VARD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-11 

Ink. 

Dnr 2014/1114 

VON § 156 Avgifter 2015 

INLEDNING 
Förvaltningen foreslår ändring utöver indexuppräkning på följande punkter 
gällande avgifter 2015 

• Omvårdnadsavgift hÖjs till 200 kr/mån 

• Avgift tas ut för uppehälle skolboende LSS av ungdomar med 
aktivitetsersättning 

• Föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via 
beräkning har avgiftsutrymme 

• För att komma i fas med avgiftskörningar i nya verksamhetssystemet Pulsen 
föreslås debiteringskörningen avseende januari med förfallodag 2015-02-28 
tas bort 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/95/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kr/mån till 200 kr/mån, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersåttning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme, 
att vård- och omsorgsnämnden i övrigt beslutar 
att godkänna avgiftsändringar enligt av socialstyrelsen fastställda taxenivåer för 
2015, samt 
att godkänna den förändrade debiteringsordningen med anledning av det nya 
verksamhetssystemet Pulsens införande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kr/mån till 200 kr/mån, 

ll1t avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

I Utdrag,bestyrkande 



SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

III{ 

Forts VON § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i övrigt 
.all godkänna avgiftsändringar enligt av socialstyrelsen fastställda taxenivåer för 
2015, samt 

.all godkänna den förändrade debiteringsordningen med anledning av det nya 
verksamhetssystemet Pulsens införande. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7/l0) 



6ilaga ~S 2015/4/3 

SALA 
KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

LEDNINGSSYSTEM 
-

DOKUMENTNAMN DOKUMENmp 
Avgiftsberäkning inom äldre och funktionshinder Riktlinje 

ORGANISATION OOKUMENTÄGARE 
HEMTJÄNST/HEMSJUKVARD/HSL; INDIVID, FAMIU, ARBETE; Helena Tengbert 
STAB EKONOMI/PERSONAL; VARD- OCH OMSORGSBOENDE 

Avgiftsberäkning inom äldre och funktionshinder 

Riktlinjer för avgiftsberäkning inom äldre-och funktionshinderområdet 

Beräkningssteg: 

Steg 1) 

+nettoinkostnad/mSnad 

-nettoinkomst kapital/mSnad 

+bostadstillägg 

+ andra skattefria inkomster 

Summa avgiftsunderlag 

Steg 2) 

+minimibelopp 

+ ev individuella tillägg 

- ev individuella avdrag 

+ bostadskostnad 

Summa förbehållsbeloPP 

Steg 3) 

+avgiftsunderlag 

-förbehållsbelopp 

AVGIFTSUTRYMME 

--
GÄLLER TOM. 
201S-()6-()1 

DIARIENUMMER 

IDIARIENUMMER) 



SALA 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

I 8:e kapitel socialtjånstlagen(2001:453),SoL finns lagföreskrifterna för kommunerna att ta 

ut avgifter gällande äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden har tagit 

beslut att följa socialstyrelsens riktlinjer genom att anpassa avgifterna årsvis enligt den 

information som socialstyrelsen skickar ut. 

INFORMATION OM UPPGIFTER FÖR BERÄKNINGEN INFÖR NÄSTKOMMANDE AR 
KOMMER VIA MEDDELANDEBLAD FRÄN SOCIALSTYRELSEN I DECEMBER VARJE AR. 

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikapp
omsorgen är knutna till prisbasbeloppet. Här redovisas några av de belopp som kan användas 
för att beräkna de avgifter Inom äldre- och handikappomsorgen som är knutna till 
prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet 
För år 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor. 

Högkostnadsskyddet 
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso
och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade 
högkostnadsskyddet, dvs maxtaxan. Avgiftberäkning enligt maxtaxan görs utan särskild 
ansökan. 

Den enskilde är skyldig att lämna inkomstuppgift i de fall den inte kan hämtas direkt från 
försäkringskassan. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgift kan inte nedsättning av 
avgiften beräknas, full avgift debiteras. Den enskilde har rätt att överklaga individuellt beslut 
om avgiftsberåkning. 

FiJr lir 2014 motsvarar maxtaxan 1 776 kr per mllnad. 

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en 
tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. 

FiJr lir 2014 motsvarar det 1 850 kr per mllnad. 

Förbehållsbelopp 
Den enskilde skall tillförsäkras ett förbehållsbelopp. Beloppet som fastställs årligen följer 
gällande prisbasbelopp. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp som skall täcka 
normala levnadskostnader samt faktisk boendekostnad. 
Vid fördyrade levnadskostnader på grund av särskilda omständigheter, kan i enskilda fallet 
högre förbehållsbelopp beslutas. Kostnaderna skall vara varaktiga och ej Obetydliga. Exempel 
på dessa kostnader kan vara kostnader för god man, fördyrad kost, speCialkost, läkemedel 
som inte innefattas av högkostnadsskyddet, kostnader på grund av funktionshinder och 
onormala telefonräkningar till följd av att trygghetslarmet går över eget telefonabonnemang. 
Det är primärt kommunens ansvar att då avgifterna fastställs i det enskilda fallet utreda om 
den enskilde har behov av ett högre förbehållsbeloPP och avgiften måste sättas ned. 
Den enskilde måste dock själv lämna uppgifter till kommunen om sina individuella behov. 

Yngre funktionshindrade. Funktionshindrade under 61 år bedöms ha högre kostnader för 
livsmedel, fritidsaktiviteter, familjebildning och bosättning mm. Minimibeloppet hÖjS då efter 
individuell prövning (enl. prop. 2000/01: 149). 



SALA 
KOMMUN 

Vård- och omsorgs förvaltningen 

Makar/Registrerad partner/Sambo 
Om den enskilde är gift/registrerad partner/sambo sammanräknas b3da personernas 
inkomster och delas pg tvg för att bestämma avgiftsunderlagets storlek, De som har 
hushgllsgemenskap med annan än make/registrerad partner/sambo förväntas dela 
bostadskostnaden, 

Minimibeloppet 
Minimibeloppet är ett schablon belopp och avser s,k, normalkostnader för personer över 61 gr 
och inte enskilda äldres faktiska levnadskostnader. 

Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 ggnger 
prisbasbeloppet, För Ar 2014 motsvarar det 5 012 kr per mInad, 

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel 
av 1,1446 g3nger pris basbeloppet. För Ar 2014 motsvarar det 4235 kr per mAnad, 

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning 
och familjebildning, Enligt propositionen 2000/01:149 (s, 41) bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivg som 
överstiger minimibeloppet upp till 10 procent, 
För Ar 2014 Innebiir det en uppriiknlng av minimibeloppet med 501 kr per mAnad, 

I LSS-insatser såsom skol boende I annan kommun, korttidsvistelse och daglig verksamhet för 
barn/unga vuxna har föräldrarna en underh311sskyldighet för sitt barns uppehälle. dvs 
kostnader för kost, fritidsaktiviteter och andra utlägg kan debiteras föräldrarna. 
IPulsenflödet Avgiftsbeslut placerat barn och formuläret Beräkning läggs de underlag in som 
krävs för beräkning av bidragsskyldigs ersättning. 
Avgift per placerat barn är baserat på FK s beräkning av underh311sstöd och beräknas som 
Maxavgift eller ((årsinkomst - grundavdrag)* procentsats beroende pg antal barn). Hämta 
online är klickbar och hämtar uppgifter från skatteverket för det gällande taxerings3ret, 
Båda föräldrars betalningsförmåga bedöms för sig. 
Högsta underhållstöd är för närvarande l 273 kr/månad och ska motsvara föräldrarnas 
kostnader för barnens livsuppehälle. 

Inget lagstöd finns för kommunen att kräva barnbidraget inom LSS-Iagen, utan 
vgrdnadshavaren bestämmer hur den vill göra. Däremot om barn är placerat i ett familjehem 
enligt SoL eller LVM ska barnbidraget gå till familjehemsföril/dern. 

Individuell prövning av minimibeloppet 
I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det 
utrymme för att i viss utsträCkning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de 
kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp ska fastställas genom 
en individuell prövning, Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden när den fastställer 
ett högre minimibelopp - om inte merkostnaden är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59). 
Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet, Om kostnadsposten som 
föranleder minskningen ing3r i Konsumentverkets beräkningar för hush311sbudget s3 bör 
minskningen baseras pg deras beräkningar (prop, 2000/01:149 s, 40-41). Det beror pg att 
även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas pg Konsument
verkets beräkningar, 



SALA 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 
Konsumentverket gör ~rliga beräkningar av vad som kan betraktas som skäliga levnads
kostnader. De skäliga levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hush~1I 
vanligen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till grund för 
vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I meddelandebladet redovisas 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för ~r 2014. 
I Konsumentverkets broschyr Koll p~ pengarna finns information om skäliga 
levnadskostnader och något om vad de olika utgiftsposterna innehåller. Mer information om 
beräkningarna och exempel på produkter som inte kostnadsberäknas finns i 
Konsumentverkets rapport Skäliga levnadskostnader - Beräkningar av Konsumentverket 
(2009:8). 

Merkostnad för mat vid fastställande av förbehållsbelopp 
I propositionen (prop. 2000/01:149) anges att de schabloniserade kostnaderna för kost som 
ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 år och äldre. Eftersom 
personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och därmed ocks~ har en 
högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till denna merkostnad. Det innebär 
att yngre personer med funktionsnedsättning bör få ett högre belopp för livsmedelskostnaden 
än äldre personer. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara Konsumentverkets 
beräkning av livsmedelskostnader för olika ~Idersgrupper (prop. 2000/01:149 s. 41). 
på samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning bör kommunen höja 
minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre om de har varaktiga merkostnader för 
livsmedel. Det innebär att det i vissa fall kan finnas anledning att höja minimibeloppet på 
grund aven merkostnad för mat även för personer som lagar sin mat själva och inte enbart 
för dem som betalar för mat från hemtjänsten. 
Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av uppgifter från Konsumentverkets 
hushållsbudget, som gäller hushållskostnader för personer som 61 är och äldre. 
Om den enskilde betalar en avgift för mat som levereras via hemtjänsten och om avgiften 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget ska kommunen 
hÖja förbehållsbeloppet för merkostnaden. Av propositionen (prop. 2000/01: 149 s. 59) 
framgår att varaktiga merkostnader bör beräknas med ledning av Konsumentverkets 
hushållsbudget när den kostnadspost som föranleder höjning eller sänkning av 
förbehållsbeloppet ingår i hushållsbudgeten. Det framgår också att kommunen bör använda 
faktiska kostnader när dessa är skäliga. 
I propositionen (jfr prop. 2000/01:149 s. 41) nämns som exempel att om kost ing~r i 
avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes minimibelopp. 

Berilknat pA 2014 hrs hushAl/sbudget avseende livsmedel motsvarar 
schablonbeloppet för miln mel/an 61-74 Ar 2020 kr och för kvinnor till 1620 kr. 
Schablonbeloppet för män som är 74 Ar och illdre berilknas till 1B30 och för kvinnor 
74 Ar och äldre till 1570 kr. Genomsnittligt vilrde 1700 kr/mAnad 2014. 

Avdrag på månadsavgiften 
Tillfällig rdjnvaro 

• Trygghetslarm. Start dag 1-15 hel avgift, dag 16-31 halv avgift och omvänt vid 
avslut. Abonnemangskostnad som m~ste sägas upp. 

• Servicetjänster dvs. inköp, tvätt och stMning är att betrakta som abonnemang. 
Tillfällig fr~nvaro eller avbeställning kortare än tre dagar medför inte nedsättning av 
avgiften. 

• Vid längre frånvaro, mer än 30 dagar, blir avdraget en hel månad. 

• Du som har rätt till förenklad handläggning kan fritt utnyttja upp till 9 timmar/m~n 
till servicetjänster utifrån egna önskemål. 
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Ordinärt boende med hemtjänst 

• Hemtj1lnstavgiften påverkas bara om frånvaro hel månad{;30 dagar) 

• Hemsjukvårdsavgift påverkas bara om frånvaro hel månade ;30 dagar) 

Korttids- och växelvård 

• Matavgift avdrag om måltid inte ätits 

Särskilt boende med heldygnsomsorg 

I s1lrskilt boende görs avdrag för matkostnaden vid: 

• Planerad frånvaro som omfattar ett dygn eller mer. 
• Sjukhusvistelse. Ingen matavgift avresedagen, avgift hemkomstdagen. 

Avdrag görs med kostnaden matabonnemangskostnaden/dygn. 
Omsorgsavgiften påverkas inte av frånvaro<14 dagar. Frånvaro hel månad (;30 dagar) ger 
helt avdrag. 14- hel månad ger halvt avdrag. 

Insatsändringar 
Hemtjänstavgiften ändras inte om insatserna tillfälligt ökar eller minskar innevarande månad 
och pågår i högst 7 dagar. 

Dödsfall 
Vid dödsfall betalas avgift tom dödSdagen. Hyra, ej vid korttidsboende, betalas dödsrnånaden 
plus max två månader. Under förutsättning att ny hyresgäst tillträder, kan uppsägningstiden 
avkortas efter överenskommelse med vård och omsorgenheten. 

Boendekostnad 
Dubbelt boende: Vid flyttning till särskilt boende gäller avgiftsnedsättning med hänsyn till 
dubbla boendekostnader i högst tre månader, Salabostäder har en månads uppsägning vid 
inflytt till särskilt boende. Vid fastighetsförsäljninggäller avgiftsnedsättning med hänsyn till 
dubbla boendekostnader i högst 6 månader. 
För beräkning av boendekostnad gäller för: 
- bostadsrätt, månadsavgift plus årlig ränteutgift delat med 12. 
- egen fastighet, driftskostnad räknas enligt Försäkringskassans schablon. 
- bostadsbidraget räknas in i avgiftsunderlaget i de fall den enskilde är berättigad till 
bostadSbidrag. Den enskilde skall uppmanas att söka bostadSbidrag, såvida det inte är 
uppenbart att ansökan kommer att avslås enligt Försäkringskassans regler. 

Försäkringskassans regler: 
Hur räknas bostadskostnaden för mig som bor i villa? 
Du får räkna med kostnader för 

• fastighetsavgift 
• 70 procent av räntekostnaderna som tagits med huset som säkerhet. 
• Drifts- och uppvärmningskostnader beräknas med hjälp av schabloner som 



SALA 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

räknas fram utifr3n statistikuppgifter. Du behöver därför inte skicka in dina egna 
räkningar för exempelvis uppvärmning med olja eller el. 

• Schablon 2014 378 kr/kvm 

Hur mycket pengar pli banken kan jag ha och ändll fll bostadstillägg? 
Eftersom storleken av bostadstillägget beror p3 flera faktorer finns inga fastställda gränser 
för hur mycket pengar p3 banken du kan ha. Men om du bor själv och har en förmögenhet 
som är högre än 100 000 kronor eller 200 000 kronor om du har en make eller sambo s3 
kommer det att påverka beräkningen via kapitalräntan. 
Räknas taxeringsvärdet för min villa eller värdet pli bostadsrätten med i formogenhet? 
Nej. Värdet på bostaden som du söker bostadstillägg för räknas inte med i förmögenheten. 

Avgiftsfria insatser 
AVlösning för anhöriga mindre än 12 timmar/månad, boendestöd, ledsagning LSS, 
sysselsättning SOL, insatser LSS, Kostnader för kost får debiteras vid dessa insatser. 

Övriga debiteringar som ej omfattas av maxtaxa 
Unga som efter juli de år fyller 19 år f3r aktivitetsersättning fr3n Försäkringskassan f3r 
debiteras skäliga kostnader för uppehället, dvs fritid, kost och hyra på exempelvis ett 
boende, men inte omvårdnaden. 

Kost omfattas inte av maxtaxa , 

Prioriteringsordning vid reducering 
• Omvårdnad 
• Service 
• Hemsjukv~rd 
• Larm 
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Avgifter som går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Service 

Omvårdnad 

Trygghetslarm 

Korttidsbo / Vxlvård / Rehab 

Punktinsats 

Hemsjukvård 

Boendeavgift 

fr.o.m. 2014·01·01 

177 kr/tim 

100 kr/mån 

182 kr / månad 

58 kr / dag 

177 kr / timme 

200 kr/mån 

1 776 kr/mån Maxtaxan 

Avgifter som EJ går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Taxa 1 

Matabonnemang 2.741 kr / månad 

Frukostabonnemang 628 kr / månad 

Lunchabonnemang 1.319 kr / månad 

Kvällsmålsabonnemang 754 kr / månad 

Matportioner frukost 21 kr / st 

Matportioner lunch 43kr/st 

Matportioner kvällsmål 25 kr / st 

Matavgift 90 kr / dag 

Dagverksamhet 45 kr / st 

Taxa 2 Matgäst eller medboende i enlighet med parboendegaranti inkl moms 
Matabonnemang 3070 kr/mån 12% 

Matabonnemang fnukost 703 kr/mån 12% 

Matabonnemang lunch· 1477 kr/mån 12% 

Matabonnemang kvällsmål 844 kr/mån 12% 

Matportioner hel dag 100 kr / dag 12% 

Frukost 24 kr / st 12% 

Lunch 50kr/st 12% 

Kvällsmål 28 kr / st 12% 
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Konsumentverkets beräkningar 2014 

LivsmedelskostnaderImånad 

Frukost: 20% av 
Lunch: 40% av 
Mellanmål: 10% av 

Kvällsmål: 30% av 
Totall kronor 

Silverjyckens hunddagis 

Extra hund från samma familj 

i samma box 

1 700 kr 

340 kr 

680 kr 

170 kr 

510 kr 

1 700 kr 

1 230 kr Imån 

615 kr/mån 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/7 

Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till 
verksamhetsåret 2015 

INLEDNING 
Kriscentrum för män i Västmanland har till Sala kommun ansökt om 88.000 kronor 
för att bedriva verksamhet år 2015. Tidigare verksamhetsår har Sala kommun 
lämnat ett bidrag om 77.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/36/1, ansökan 
Bilaga KS 2015/36/2, statistik 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carol a Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Kriscentrum för män i Västmanland lämna ett bidrag om 77.000 kronor 
för verksamhetsåret 2015, samt 
il!!, avseende verksamhetsåren därefter, delta i kommande upphandling 
administrerad av Västerås stad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Kriscentrum för män i Västmanland lämna ett bidrag om 77.000 kronor 
för verksamhetsåret 2015, samt 

il!!, avseende verksamhetsåren därefter, delta i kommande upphandling 
administrerad av Västerås stad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 (11) 
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Ink. 2015 -01- O 2 

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 

Kriscentrum för män i Västmanland, nedan kallad KMV ansöker härmed om 88 000 kr 
från Socialnämnden i Sala kommun för att bedriva verksamhet år 2015. Budget för att bedriva KMV 

under 2015 uppgår till 1 500 tkr. Resterande belopp söks från övriga kommuner i länet samt 

Landstinget Västmanland. 

Bakgrund 

Inför verksamhetsåret 2013 behandlades frågan om finansiering av KMV i VKL:s styrelse den 12 

oktober 2012, § 9. Finansieringen ordnades med en kostnadsfördelning med bidrag från Landstinget 

Västmanland och övriga kommuner i länet, i enlighet med en kostnadsfördelningsmodell i KMV:s 

ansökan. För KMV:s verksamhet har det gett möjlighet till stabil och läns täckande verksamhet med 

två heltidsanställda behandlare. 

Under 2013 genomförde samtliga kommuner i Västmanlands län en kartläggning av insatser som 

riktas mot våld i nära relationer. Kartläggningen inkluderade frågan om hur samverkan mellan flera 

kommuner kring insatser kan utvecklas. 

Samtliga kommuner och landstinget har i kartläggningen uttryckt behov av att samverka kring 

insatser för män. Utifrån kartläggningens resultat bildades en arbetsgrupp med representanter från 

kommuner och landsting som fick i uppdrag att presentera förslag på hur samverkan för män 

långsiktigt kan säkras och beställas från med år 2015. Frågan håller fortfarande på att bearbetas på 

VKL så inför 2015 finns inte något förslag hur verksamhet för män ska säkras och beställas. Med 

anledning av detta söker nu KMV medel för att bedriva verksamhet under 2015 

Landstinget Västmanland beslutade 2013 att bevilja KMV verksamhetsbidrag för åren 2014 och 2015, 

vilket innebär att KMV endast söker bidrag från kommunerna inför 2015. 

Verksamhetens innehåll och genomförande 

Kriscentrum för män i Västmanland är en ekonomisk förening och är sedan 2009 medlem i 

Rikskriscentrum. Verksamheten finns i lokaler i Västerås men bedriver även verksamhet i länets 

övriga kommuner. 

• KMV vänder sig till män i kris för att ge stöd och vägledning, för bättre kommunikation och 

samarbete med sin partner. 

Kriscentrum för Män i Västmanland 



• KMV samarbetar med myndigheter och organisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor samt 

förebygger/hindrar mäns våld mot kvinnor. 

• KMV erbjuder telefonmottagning, individuella- och gruppsamtal. 

Det förekommer även att kvinnor som utsatt sina män för våld och/eller aggressivt beteende söker 

sig till verksamheten. KMV har i dessa fall tagit ställning enligt jämlikhetsprincipen och inte avvisat 

någon av dessa kvinnor. 

Samtal vid KMV styrs av antivåldprogrammet från ATV både på individ- och gruppnivå. 

Antivåldgruppen är öppen vilket innebär att deltagare som genomgått hela programmet avslutar 

medan det tillkommer nya gruppdeltagare under tiden. 

Alla män som besöker KMV får ett erbjudande om att KMV tar kontakt med deras partner för att de 

ska få kunskap om programmet samt att lyssna på hur kvinnorna ser på männens förändringsprocess. 

Samarbete och samverkan, KMV ingår i regionala och lokala samverkansgrupper för kvinnofrid i 

Västmanland. I samverkansgrupperna finns representanter från Länsstyrelsen, Landstinget psykiatri, 

Västerås stad, Barnahuset, Kvinnocentrum, Kvinnohuset, Polisen, handläggare för äldre- och 

handikapp samt Svenska kyrkan. 

Det pågår ett kontinuerligt samarbete mellan myndigheter och frivilliga organisationer såsom 

kuratorer på länets vårdcentraler, flera familjecentrum, samt polisens personsäkerhetssamordnare. 

Samarbetet med länets socialtjänster pågår och fungerar på de flesta håll effektivt och bra. Vissa 

kommuner har bjudit in till nätverksträffar eller som stöd till män vid möte med polis och socialtjänst. 

Under 2015 kommer KMV att förstärka arbetet på att utveckla samverkan med de kommuner där det 

fortfarande inte är en smidig och effektiv process i samverkansfrågan. 

I det arbete som bedrivs inom ramen för KMV finns det starkt förankrade förebyggande aktiviteter 

och insatser. Genom att stoppa en mans våld mot sin nuvarande kvinna, förebyggs våldet mot hans 

framtida partner. Genom att stoppa våldet i familjen, bidrar KMV med att skapa en fridfull och 

våldsfri uppväxtmiljö för barn. Det är av stor betydelse eftersom framtidens våldsamma män, föds 

inom dagens våldsutsatta familjer. 

KMV har genom föreläsningar och besök i olika verksamheter, spridit kunskap om våld inom familjen 

i allmänhet, mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser för barn, kvinnor och män. 

Statistik 2014 

Se bilaga 1 

Kvalitet och utveckling av verksamhet 

De två heltidstjänsterna har under delar av 2014 varit fördelade på en heltidstjänst och två 

halvtidstjänster. Samtliga anställda är män. De tre anställda har psykoterapeutisk kompetens steg 1, 

ickevåldsgruppledarutbildning samt utbildning för att stärka trygghet barn - föräldrar (circle of 

security), trygghetscirkelns föräldraskap. 

KMV arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 

Utbildningsinsatsen Circle of security föranleddes av att besökare efterfrågar mer samtal kring 

Kriscentrum för Män i Västmanland 



föräldrarolIen. Kompetenshöjningen i personalgruppen möjliggör att verksamheten kan utveckla 

insatserna till målgruppen med pappagrupper i framtiden, vilket ligger i linje med SOSFS 2014:4 där 

man lyfter vikten av att socialnämnden bör kunna erbjuda stöd i föräldraskapet, 

KMV har tagit del av socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012 angående "socialnämndernas 

respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m,m, vid utförandet av insatser enligt 

socialtjänstlagen", KMV har inte något uppdrag från någon socialnämnd att utföra socialtjänst utan 

är ett viktigt komplement till kommunernas övriga verksamhet i arbetet med att motverka våld i nära 

relationer. KMV anser sig ändå ha ett ansvar att verka enligt intentionerna och tillämpa meddelandet 

vad det gäller god kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, KMV har därför 

under 2014 påbörjat arbetet med att ta fram ett systematiskt kvalitetsledningssystem som kommer 

att färdigställas under våren 2015, 

Finansiering av KMV verksamhetsåret 2015. 

Vår preliminära beräkning om fördelning av anslag baseras på en budget på 1500 tkr och ett 
invånarantal på ca 255 000 ( i Västmanland), Därigenom säkras KMV's fortsatta verksamhet för 
insatser i hela länet, 

Landstinget Västmanland 
Västerås stad 
Arboga kommun 
Fagersta kommun 
Hallstahammars kommun 
Kungsörs kommun 
Köpings kommun 
Norbergs kommun 
Sala kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Surahammars kommun 

Mats Hellstrand 

Ordförande KMV 

Kontaktuppgifter 

KMV 

Sjöhagsvägen 6 A 

721 32 Västerås 

021-410308 

kmv@kriscentrum,nu 

500000 kr 
530000 kr 
54 000 kr 
51000 kr 
62000 kr 
33000 kr 

101000 kr 
23000 kr 
88000 kr 
18000 kr 
40000 kr 

I 

Kriscentrum för Män i Västmanland 



Hilaga iS 15/36/2 

Kriscentrum för Män 
i Västmanland 

. 
l 

1 

1/1- 31/12 - 2014 
Antal bokade besök män 53 

Antal bokade besök kvinn. 17 

Antal berörda barn 5 

Antal partnersamtal 23 

Aktuella 2014 Avslutade under perioden 
Antal fr. Sala 5 O 

Anledning till besök Våld (utsatta eller utövare) Kris 
Antal 2 3 

Hänvisad Social- Polisen Eget Total 
från tjänst initiativ 
Antal 2 3 5 

Totalt 
5 

total 
5 
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1 

1/1- 31/12 - 2014 
Antal bokade besök män 1119 

Antal bokade besök kvinna 35 

Antal berörda barn under 18 125 

Antal partnersamtal 42 

Tfn rådgivning 14 

Myndighetskontakt 21 

Aktuella under Avslutade under 
perioden perioden 

Antal 96 45 

Anledning till besök Våld (och kris) Kris 
Antal i procent 75 % 25% 

Hänvisad Social- Polisen Psyk/ Nätv. Eget Fru/sambo 
från tjänst kurator Centr. initiativ flickvän 

Antal 21 13 9 8 21 11 

Aktuella 31/12 
2014 
51 

total 
100% 

Eget Internet/ 
nätverk media 

8 5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/42 

Godkännande av förvaltningsplan med budget 2015 för 
Hjälpmedelscentrum 

INLEDNING 
Landstinget Västmanland, Gemensamma nämnden, har den 12 december 2014, 
§ 48, beslutat att rekommendera huvudmännen att godkänna förvaltningsplanen 
med budget för Hjälpmedelscentrum. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/37/1, protokollsutdrag § 48 
Bilaga KS 2015/37/2, förvaltningsplan 2015-2017 för Hjälpmedelscentrum 

Socialchef Agneta von Schoting deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

iill godkänna förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 

S{ll) 
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Organ 

Plats 

Tidpunkt 
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Diarlenr . 
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Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor 
med kommunerna i Västmanlands län 

Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Fredagen den 12 december 2014 

§ 48 Förvaltningsplan med budget för Hjälpmedelscentrum 2015 

VS 140554 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan för Hjälpmedelscentrum, 
av planen framgår, "Förvaltningsplanen beskriver Hjälpmedelscentrums mål, uppdrag 
och budget samt åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen 
utgår från landstingsplan samt de uppdrag och den vision för Hjälpmedelscentrum 
som ges av den Gemensamma nämnden* för hjälpmedelsverksamhet och andra 
samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län. ("Från 2015 styrs 
Hjälpmedelscentrums verksamhet av gemensam Hjälpmedelsnämnd)" 

Vidare framgår att, " Hjälpmedelscentrum har inför budgetarbetet 2015 fört dialog 
med huvudmän och större kunder om förväntade konsumtion 2015 och med deras 
bedömning som underlag beräknat intäkter samt inköpskostnader. 

Målsättningen är att inte höja varken hyres- eller försäljningspriserna. Därför ska 
åtgärder vidtas för att inte leverantörers prishöjningar om ca 0,5 % inte ska belasta 
kunderna. Prisnivån för Hjälpmedelscentrums kunder beräknas således även år 2015 
vara lägre än 2012 års nivå." 

Gemensamma nämnden beslutar att 

1. rekommendera huvudmännen ott godkänna förvaltningsplanen med budget för 
Hjälpmedelscentrum 2015. 

Paragrafens slut --------------------------------------------

Vid protokollet 

lotta Rajahalme, mötessekreterare 

Justerat 2014-12-17 

Rigmor Åkesson 
Ordförande 

Kenneth Östberg 
Justerare 

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 

2014-12-18 intygas: 
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1 INLEDNING 

150101 1.0 

Förvaltningsplanen beskriver Hjälpmedelscentrums mål, uppdrag och budget samt åtgärder som 
ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen utgår frän landstingsplan samt de uppdrag och 
den vision för Hjälpmedelscentrum som ges av den Gemensamma nämnden' för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län. 

2 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSSÄTT I STYRPROCESSEN 

landstingets styrprocess byggs upp av delarna planering och uppföljning. Målen ilandstingsplanen 
har setts över i syfte att förenkla och förtydliga den målstyrning som tillämpas. Målen är 
grupperade i resultatmål som beskriver vad som ska uppnås, och processm61 som ger vägledning till 
hur det ska gå tifl. Processmålen bygger huvudsakligen på att mål som beslutats i program eller 
övergripande styrdokument, t ex Program för bättre hälsa och Miljöpolitiskt program, ska omsättas 
och uppnås i berörda verksamheter. landstingets programansvariga ansvarar för en övergripande 
planering och uppföljning inom programområdet och håller samman team som stödjer 
förvaltningen i arbetet. 

Hjälpmedelscentrum ska i dialog med berörda avdelningar omsätta programmen/motsvarande i 
aktiviteter som sedan följs upp med avseende på genomförande och effekter. Förvaltningschef och 
berörda linjechefer ansvarar för att föreslagna och beslutade aktiviteter genomförs. 
Hjälpmedelscentrum ska vidare utifrån förvaltningsplan och uppdrag som ges av Gemensamma 
nämnden, arbeta fram en aktivitetsplan som inkluderar plan för patientsäkerhet, arbetsmiljö och 
miljö. Åtgärderna beskrivs i aktivitetsplan vilken utgör ett levande dokument och grund för 
uppföljning av förvaltningschef. Uppföljning ligger till grund för vidare åtgärder att nå uppsatta mål 
och resultat. 

Planering och uppföljningen utgör lika viktiga delar för styrning av Hjälpmedelscentrum. 
Uppföljning till Gemensamma nämnden ska ske enligt mätplan och styrkort och rapporteras av 
förvaltningschef till Gemensamma nämnden. 

3 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG 

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom 

området rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel 

medverka till att människor med funktionsnedsättning får hjälpmedel så att de kan leva ett så 

självständigt liv som mÖjligt. 

, Från 2015 styrs Hjälpmedelscentrums verksamhet av Den Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
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I uppdraget ingår: 

- utprovning, konsultation och rådgivning till förskrivare i förskrivningsprocessen, anpassning och 

specialanpassning av hjälpmedel, 

- tillhandahålla hjälpmedel, besluta om sortiment, upphandla, anskaffa, lagerhålla, transportera 

samt rekonditionera hjälpmedel, 

- underhålla hjälpmedel vilket omfattar besiktning, förebyggande och avhjälpande underhåll av 

hjälpmedel som finns hos person med funktionshinder och vårdgivare, 

- föra register över hjälpmedel, vem som har dessa och var de finns, 

- utbilda och informera förskrivare av hjälpmedel, informera person med funktionshinder samt vård 

och omsorgspersonal, anhöriga och allmänhet. 

Hjälpmedelscentrum ska också svara för information och samordningsfunktion för 

inkontinenshjälpmedel. 

Skyldigheten att erbjuda personer med funktionsnedsättning hjälpmedel regleras i HSl3b resp. 18b §. 

Ansvaret är delat mellan Sjukvårdshuvudmännen landsting och kommun. De lagar, förordningar och 

föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården gäller i tillämpliga delar även Hjälpmedelscentrums 

verksamhet. Hjälpmedel är oftast medicintekniska produkter och regleras av det medicintekniska 

direktivet. Även produkter som förskrivs som hjälpmedel men inte är en medicinteknisk produkt 

omfattas av samma författningar eftersom produkten förskrivs som hjälpmedel. 

De politiskt beslutade målen för hjälpmedelsverksamheten finns beskrivna i den gemensamma 

hjälpmedelspolicyn. Huvuddragen är att: 

- Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel som kompenserar funktionshindret 

- Hjälpmedel ingår som en del i vård, omsorg och behandling 

- Hög tillgänglighet med de bärande principerna närhet, kontinuitet och delaktighet 

Regelverk beslutat av Gemensamma hjälpmedelsnämnden finns i Hjälpmedelshandbok 1 och 2. 

Hjälpmedelscentrum ska vara ett självklart val för landstinget och länets kommuner. Verksamheten 

ska uppfattas som professionell med gott bemötande, som kundorienterad med hög servicenivå och 

som kostnadseffektiv. Hjälpmedelscentrum ska ha ett stort informationsutbud inom 

hjälpmedelsområdet som är lättillgängligt vid besök, via hemsida, e-tjänst och telefon. 

Hjälpmedelscentrum ska vara välkänt av förskriva re, patient/brukare, vård och omsorgspersonal inkl. 

chefer/beslutsfattare samt allmänhet. 

2 Begreppet "patient" används synonymt med brukare liksom med person med funktionshinder, som förskrivs 
hjälpmedel i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. 
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4 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 

Resultatrnål mäts på landstingsnivå om inte annat framgår. 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa aktiviteter med vilka man avser styra 

verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: 

• Program för bättre hälsa 
• Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

• Handlingsplan for HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) 

7 (17) 

Oelår (O), Årligen (Å) 

Utarbeta riktlinjer för att tolk ska användas vid behov. Gott bemötande och god Riktlinjer klara 2015, 

tillgänglighet 

Alla medarbetare i Kundtjänst ska utbildas i telefonbemötande 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske i utställning och i Stöd till egenvård 

aktiviteter till befolkningen genom att tillhandaha information om 

egenvård och bättre levnadsvanor enligt handlingsplan 

Hälsofrämjande arbete. Utåtriktad verksamhet ska ske i alla 

kommuner årligen, exempelvis Rollatorcaft!. 

Aktivt ta del av och främja forskning kring behov och nytta av 

hjälpmedel 

Uppföljning av antalet privatpersoner som hyr hjälpmedel 

Bidra till att hjälpmedels potential utvecklas som ett stöd för 

kvarboende och vård och omsorg i hemmet 

Ökad patientsäkerhet 

Främja innovation. 

Bidra till utveckling av 

Evidens och beprövad 

erfarenhet 

Kunskap om behov 

utanför regelverk 

Stöd för patient och 

närstående 

implementerad 2016 

Utbildning klar maj 2015 

Återkommande aktiviteter 

Genomfora projekt 

hjälpmedel och 

innovation. 

Dialog med högskola 

Rapport i Delårsrapport 2 

Ge förslag till Nämnden 

under 2015 
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Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka och 2015 uppgå till 70 % 

Andel av befolkningen som anser att väntetiden i hälso- och sjukvården är rimliga ska öka 
och 2015 uppgå till 62,5% 

8 (17) 

59% Å 

52,5% Å 

~~~~~~~~ 
Hjälpmedelscentrums mål för tillgänglighet: 

80 % ska erbjudas tid för utprovning inom 15 arbetsdagar 

80 % service/reparation ska vara slutförd inom 5 arbetsdagar 

95 % av telefonsamtalen till kundtjänst ska vara besvarade 

95 % av hjälpmedlen ska levereras enligt planerad leveransdag 

Ökad användning av Mina Vård kontakter (mäts på landstingstotal nivå) 
Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2015 uppgå till 30 % 

Utprovning 70,3 % 

Service 75,6 % 

Telefon 92,2 % 

Leverans 89,5 % 

2013: 18 % 

D,Å 

D,Å 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa aktiviteter för att styra verksamheten med utgångspunkt i D, Å 
målen ovan och följande styrdokument: 

• Strategi för tillgänglighet (redovisas hösten 2014 och inkluderar b/.a. bemötande, information/delaktighet, 
telefontillgänglighet) 

• Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
• Handlingsprogram för barnkonventionen i L TV 2014 
• Landstinget Västmanlands e-hälsoplan 

Antal beställningar, volym uthyrda hjälpmedel, rekonditionering en/. rekonditioneringsplan 

Enkätundersökning Upplevd patientnöjdhet för besökande och vid Underlag till förbättringar 

hembesök 

Utveckla strategier och instruktion för att möjliggöra ökat 

inflytande för patient vid valet av hjälpmedel enligt regelverk och 

lagstiftning 

Samverka med intresseorganisationer i Hjälpmedelsrådet 

Ökad delaktighet för patient 

Stöd till förskrivare 

Strategi för upphandling och 

sortiment 

Samordning mellan 

hjälpmedelsverksamheter 

och intresseorganisationer 

D,Å 

Genomförs årligen 

Konkret förslag till 

gemensam nämnd juni 
2015 

4 möten per år 
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Alqivit€terförattS(l~er~~~lIan\ålciCl!upp~r<)g.~. • .. , . 'E:ffekt~t;,> . . .... !viilsJ,,!p~r./>.· . 
Ta fram förslag för att öka antalet utprovningar som erbjuds inom Ökad tillgänglighet och Översyn av konsulent-

15 dagar' minskad sårbarhet inom organisation 2015 

Ta fram förslag att erbjuda förskrivare direktbokning av utprovning 
avdelning Konsulenter och 

Direktbokning senast 
Kundtjänst 

2017 

Hitta och jämför hjälpmedel på 1177 vårdguiden ska utvecklas Tillgänglig kunskap om hur Uppdatering i 1177.se 

man får tillgång till ska ske i samband med 

hjälpmedel och om de förändrat sortiment 

hjälpmedel som finns 

Barnpilot som verkar för ökad kunskap om Barnkonventionen Efterfölja barnkonventionens Aktivt delta i l TV-

intentioner arbete gällande 

barnkonventionen 

, Innefattar ej utprovningar som kräver längre förberedelsetid än 15 arbetsdagar ex. leverantörers leveranstid 
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Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska 

Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med 2 % per år. 

Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år 

10 (17) 

LtV54 Å 

2014:55,2 % Å 

Minskar Å 

Å Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med 

utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: 
.D,Å 

• Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete 
• Plan för processutvecklingJ-orientering (kommer under hösten 2014) 
• Miljöpolitiskt program (med prioritet på transporter, produkter och avfall samt utbildning) 
• Kompetensöverföring samt överföring av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier då så är lämpligt 

• Produktion enligt överenskommen specifikation, se aktivitetsplan Månad (M) D, Å 
• Alla awikelser ska analyseras och förslag till förbättringsåtgärder ska arbetas fram 

• Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 

Riskanalys ska genomföras vid upphandling av konsumentprodukter, vid Ökad patientsäkerhet Rapport delår 

beslut om hjälpmedel utanför sortiment och regelverk och vid 

specialanpassning 

Systematiskt analysera awikelser inom 4 veckor efter händelsen samt i 

förekommande fall utarbeta och genomföra förbättringsåtgärder med 

stöd av Hjälpmedelscentrums gemensamma värdegrund 

En handlingsplan utifrån Patientsäkerhetskulturenkäten ska vara 

upprättad med minst två förbättringsområden senast 2015 

Minskad felfrekvens 

Ökad patient

säkerhetskultur 

Förstudie genomförd 2015 

gällande förbättringar inom 
logistiken 

Införa förbättringar en!. plan 

Mätning Patientsäkerhetskultur 
2016 



~~ FÖRVALTNINGSPIAN 2015-2017 11 (17) 

HJälpmedelscentrum Gällerfr.o.m. 

150101 1.0 

Aktiviteterfi:;rattsä~erställa 1l1~loc/)uppdrag .•..... ' • . ..... Effekter· '. Milstolpar '. " . 
. .. 

All personal ska genomgå e-kurs EcoDriving på Kompentensplatsen Minskad Alla tekniker 2015, Övrig 

bränsleförbrukning personal 2016 

All personal ska genomgå den grundläggande e-miljökursen på Grundläggande Genomfört 2016 

Kompetensplatsen i grupper vid APT. miljökunskap hos all 

personal 

Vid nyinförskaffande av fordon ha minskad miljöpåverkan i fokus genom Minskad Förstudie sker inför varje 

att-välja alternativ med biogas-drivmedel. miljöpåverkan ersättnings-anskaffning 

Sträva efter lämpliga energibesparande åtgärder, exempelvis belysning Minskad Inventering av belysning samt 

med låg energiförbrukning. Alla byten sker till miljövänliga alternativ. elförbrukning åtgärd 2015 

Ta del av och medverka till att l TV:s handlingsplan för processutveckling Ett systematiskt Program avslutat 

följs. Måluppfyllelse kommer framgå aven särskild mätplan. förbättringsarbete 2017-12-31 

Utvecklingsenheten koordinerar stödjande aktiviteter för att 

förvaltningen ska kunna verkställa och nå måluppfyllelse. 

Att genomföra ständiga förbättringar ska vara en del av ordinarie arbete. Mindre felfrekvens. Ta del av förskrivarenkätens 

Förbättringsarbetet ska vara en naturlig del i APT och team-möten. Processer visar ökad resultat. 2015 utreda och 

kvalitet eller minskad besluta om förändring av 

kostnad rekond-processen. Ärligen 

förbättra m inst en process 

Utökad möjlighet till förskrivning utan utprovning på Ökad tillgänglighet Minst en ytterligare produkt 

Hjälpmedelscentrum möjliggörs till förskrivning utan 

utprovning på HMC; 2015 

Drivaggregat 

Utbildning ska erbjudas till förskrivare, både grundutbildning och i God kompetens för Utbildning sker regelbundet och 

specifika områden att förskriva rätt frekvent, årligen Förskrivarens 

hjälpmedel till rätt dag 

patient 

Ny process införs för beslut om hjälpmedel utanför sortiment och Ökat stöd för Implementering, 

regelverk förskrivare uppföljning 2015 

Mobilt It-stöd för tekniker Förbättrad process Implementering, 
, uppföljning 2015 

Medverka till att beskriva Hjälpmedelsprocessen som en del av hela Ökad process- Förslag klart 2017 

vårdprocessen för person med hjälpmedelsbehov. orientering 

Samverka med kunder via Strategiska kund rådet och Förskrivarrådet Ökat kundinflylande 5 möten med Strategiskt 

på verksamheten kundråd, 2 möten samt 

e-dialog med Förskrivarråd 

Genomföra projekt Hjälpmedel och innovation Se projektplan Se projektplan 
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Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 

Minskad sjukfrånvaro 

Ökad frisknärvaro 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa aktiviteter med vilka man avser 

styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: 

• Kompetensftirsörjning/kompetensförsörjningsplaner 

• Anpassning och förläggning av arbetstider 

• Sjukfrånvaro 

• Antal rehabiliteringsärenden 

• Antal arbetsmiljöawikelser totalt 

• Antal specifika arbetsmiljöawikelser (Stickskador, hot/våld) 

76 72 

5,8% 3,9% 

54,4% 52,4% 

Rekrytering i rätt tid, rätt Enligt 

12 (17) 

v. a. år 

År 

År 

D,Å 

D,Å 
D,Å 
D,Å 
D,Å 

Kompetensförsörjningsplan ska utvecklas för 

Hjälpmedelscentrum kompetens i medarbetargruppen kompetensförsörjningsplan 

Alla arbetsmiljöawikelser ska analyseras och 

arbetsmiljöförbättrande åtgärder ska ingå i aktivitetsplan 

Hälsofrämjande arbetsplats i enlighet med handlingsplan 

Arbete för att förbättra organisationer inom avdelningen 

konsulenter och kundtjänst 

Kompetensutveckling kommunikation: att ge och ta emot 

feedback för avdelning Teknisk service 

Kompetensutveckling i Lösningsfokuserat arbetssätt 

Säker arbetsmiljö Riskanalys vid större 

förändringar sker löpande 

Förebyggande och stödjande 

arbete vid sjukdom och 

rehabilitering 

Uppföljning av hälsoläge 2 

ggr/år 

Förbättrad arbetsmiljö, minskad Genomfört 2015 

sårbarhet 

Stärkt kommunikation Genomfört 2015 

Hälsofrämjande arbetssätt En!. handlingsplan 
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Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 75 miljoner kronor 

2015, 151 miljoner kronor 2016 och 157 miljoner kronor 2017 

Den totala låneskulden ink/. LÖF får vid utgången av resp. år högst uppgå till 

860 miljoner kr 

bedriva verksamheten inom fastställd budget - ska nås. 

• Antal arbetade timmar 

• Periodresultat och helårsprognos 

o Bruttokostnadsutveckling 

o Utfall jämfört med föregående år 

o Helårsprognos jämfört med budget 

• Kostnader för anställda och inhyrd personal 

• Investeringar 

Åtgärder för att optimera lagernivån i enlighet med behov 

Strävan ska vara att hjälpmedlets avskrivningstid ska motsvara verklig teknisk 

livslängd 

Samverka med ekonomienheten for att ta fram mätetal och metoder för att 

mäta hjälpmedelsverksamhetens kostnadseffektivitet 

Hög uthyrningsgrad 

Deltar i Nysam-jämförelsen 

70 mkr 

462 mkr 

Rätt lagernivå 

Avskrivnings

kostnad i 

förhållande till 

livslängd 

Verktyg att öka 

kostnads

effektiviteten 

M, D,Å 

D,Å 

Feb, Okt, D, Å 
D,Å 

Optimallagernivå 

uppnådd 2016 

Analys inför budget

arbete varje år 

Mätetal och metod 

klart 2016 

Konkurrenskraftig Samlade kostnader för 

verksamhet hjälpmedelshanteringen 

lägre än genomsnitt i 

Nysam 
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5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Ersättningar 
Förvaltningen är helt intäktsfinansierad. Samordningsfunktionen av inkontinenshjälpmedel ersätts 

av landstinget och kommunerna. 

För allmän serviceverksamhet direkt under landstingsstyrelsen i Västmanland har max 

prisuppräkning fastställts till 2,3 % 4. Serviceverksamheterna ska för köpare kunna redogöra för vad 

som är prisförändring och vad som är volymförändring. 

5.2 Resultatreglering 

Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 23 april 2014, § 34, uppgår Hjälpmedelscentrums reglerade 

resultat till 4, 7 miljoner kronor. 

5.3 Investeringar 

Förvaltningens planeringsramar för investeringar i tekniska hjälpmedel uppgår till 34 miljoner 

kronor 2015,35 miljoner kronor 2016 och 35 miljoner kronor 2017. Nedan framgår större 

planerade investeringar 2015 samt förväntade effekter av dessa. 

loch4 
Förflyttning 

Kommunikation 

Behandling 

-varav insulinpumpar 6 
Övriga hjälpmedel 

34 

15,6 
3,9 

8,5 
3,0 

Den minst 4 % årliga beställningsökningen 

medför kontinuerligt behov av ökade inköp 

trots att ca 70 % av returnerade hjälpmedlen 

rekonditioneras 

Ar 2015 beräknas länets befolkning öka till 257400 invånare (länsstyrelsen senaste prognos). Kalkylerade 

kostnader år 2025 för 5 % av alla över 65 år i Västerås stad stiger markant och med det följer behov av 

hjälpmedel för att möjligöra kvarboendeprincipen och så låga sjukvårdskostnader som möjligt. Antalet äldre 

personer över 80 år ökar (www.vasteras.se). Hjälpmedelscentrum har högst uthyrningsgrad i Nysam 

jämförelsen 2013 dvs. flertalet hjälpmedel är uthyrda. Beställningsökningar medför därför behov av ökade 

inköp. 

Det är troligt att de medicinska behandlingshjälpmedlen ökar till följd av beslut av l TV och rationella beslut 

inom sjukhusförvaltningen, vilket medför ökade investeringar till följd av kostnadsförskjutningar. För 2015 

syns detta i investeringar av insulinpumpar. 

4 Landstingsprisindex 2,8 % med effektiviseringskrav på 0,5 procentenheter 

s 1 bygga ut förändra kapaciteten (nyinvestering), 4 ersätta gammal utrustning (reinvestering), 6 möta lag·och/ eller miljökrav 
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5.4 Budget 
Hjälpmedelscentrum har inför budgetarbetet 2015 fört dialog med huvudmän och större kunder 
om förväntade konsumtion 2015 och med deras bedömning som underlag beräknat intäkter samt 
inköpskostnader. 

Målsättningen är att inte hÖja hyres- eller försäljningspriserna. Därför ska åtgärder vidtas för att 
inte leverantörers prishöjningar om ca 0,5 % inte ska belasta kunderna. Prisnivån för 
Hjälpmedelscentrums kunder beräknas således även år 2015 vara lägre än 2012 års nivå. 

Intäkter 
Hyra Hjälpmedel 83139 83900 87600 
FörSäljning Hjälpmedel 9826 9600 9600 
Egenavgifter Hjälpmedel 200 200 200 
Serviceavtal 2100 2400 2400 
Inkontinenssamordning 882 882 902 
Övriga verksamhetsintakter 1270 919 650 

97 101352 

Kostnader 

Personalkostnader 31262 30913 32575 

Inköpskostnader Tekniska hjälpmedel 21746 21746 22943 
Övriga kostnader, material, varor 270 230 230 

Lokalhyra 6390 6290 6390 
Frakt/transport 1565 1325 1780 
Avskrivningar Tekniska hjälpmedel 
(Inventarier) 21950 22250 22877 
Avskrivningar övrigt 770 750 669 
IT kostnader 3766 3566 3957 
Övriga kostnader 8013 7246 7561 

Finansiella kostnader 1685 1685 2370 

kostnader 97417 101 

1900 
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6 INTERN KONTROLL 

Förvaltningens granskningsområden för intern kontroll. 

Kontroll av att 

rutin/instruktion för instruktion för brandskydd allvarlig/möjlig 

brandskydd fÖljs. 

(Centuri 193) 

Miljö av Kontroll av arbetet med 

miljö policy, miljömål miljöpolitiska programmet 

och miljöinstruktioner och miljöcertifieringen 

Säker kontanthantering Att instruktion för Kontroll av att rutinerna för Kännbar/mÖjlig 

säker kontant- hantering av kontanter sker 

hantering följs enligt fastställd instruktion. 

(Centuri 869) 

Uppdragsprojekt Att redovisade Stickprov av dokumentation lindrig/möjlig 

uppdragsprojekt har och redovisning av 

extern finansiär och att uppdragsprojekt. 

aktiviteter sker. 

Systematisk Efterlevnad av Beskrivning avseende 

logguppföljning instruktion beträffande efterlevnad, omfattning, 

Ioggranskning ansvar, tillvägagångssätt och 

(Centuri 3453) dokumentation. 

av Att Stickprovskontroll av att 

löneutbetalningar i Heroma har signering sker av 

kontrollerats och utanordningslistan i Heroma. 

signerats av ansvarig 

chef i systemet. 
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7 INTERN REFERENS 

Denna förvaltningsplan är beslutad av Gemensamma nämnden 2014-12-12, § 7. Diarienummer: 
115140554. 

Behandlad av landstingsstyrelsen 2014-XX-XX. Diarienummer: llV 14XXXX. 

8 UNDERSKRIFTER 

Denna f6rvaltningspfan har upprättats i två exemplar, varefter f6rvaltningsplanen undertecknats 

och fördelats med exemplar till vardera part. 

Västerås 14-12-12 Västerås 14-12-12 

landstinget Västmanland Hjäfpmedefscentrum 

Q 

~~\~ 
Rigm kesson 

a~a 
Anne-Christine Ahl 

Ordf. Gemensamma nämnden Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/ 170 

Yttrande över remiss om Regional handbok för POSOM och PKL 

INLEDNING 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Arboga kommun, Västerås stad, 
Landstinget Västmanland samt Länsstyrelsen Västmanland har av POSOM-verk
samheterna i Västmanland fått uppdraget att utforma en Handbok för POSUM och 
PKL, med syfte att förbättra samverkan mellan de olika POSUM-grupperna samt 
säkerställa att länets invånare erhåller ett likvärdigt och kvalificerat psykiatriskt och 
psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse, 

Beredning 
Bilaga KS 2015/38/1, missiv 
Bilaga KS 2015/38/2, handbok 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag tilllänsgemensam handbok för länets samtliga POSOM - och 
PKL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL", 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag tilllänsgemensam handbok för länets samtliga POSOM- och 
PKL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL", 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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MISSIV 

JILL Roas 
DIREKT: 0224-747052 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
K SALA KOMMUN 
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&01)/ i 70 /"'bij .' 

Remiss om Regional handbok för POSOM och PKL 

Bakgrund 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Arboga kommun, Västerås stad, 
Landstinget Västmanland samt Länsstyrelsen Västmanland har av POSOM-verk
samheterna i Västmanland fått uppdraget att utforma en Handbok för POSUM och 
PKL, med syfte att förbättra samverkan mellan de olika POSUM-grupperna samt 
säkerställa att länets invånare erhåller ett likvärdigt och kvalificerat psykiatriskt och 
psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse. 

Remissen har skickats för yttrande till vård- och omsorgsförvaltningen, POSOM
ansvarig, samt beredskapssamordnaren i Sala kommun. Idag har Sala kommuns 
POSOM-verksamhet en egen handlingsplan och rutinpärm som i mångt och mycket 
överensstämmer med arbetsgruppens föreslagna utformning. Både POSOM-ansvarig 
och beredskapssamordnare ser goda förutsättningar för utveckling och samverkan 
inom länet med den föreslagna utformningen av handboken. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag tilllänsgemensam handbok för länets samtliga POSOM - och 
PKL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL". 

jenny Nolhage 
kommunchef 
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Internremiss gällande POSOM - PKL-HANDBOK 

Bakgrund 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Arboga kommun, Västerås stad 
Landstinget Västmanland samt länsstyrelsen Västmanland har av POSOM 
verksamheterna i Västmanland fått uppdraget att utforma en Handbok för POSOM 
och PKL med syftet förbättra samverkan mellan de olika POSOM grupperna samt 
säkerställa att länets innevånare erhåller ett likvärdigt och kvalificerat psykiatriskt 
och psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse. 

Synpunkter 

Sala kommuns POSOM verksamhet välkomnar en länsgemensam handbok för länets 
samtliga POSOM och PKL aktörer. Idag Har Salas POSOM verksamhet en egen 
handlingsplan och rutin pärm som i mångt och mycket överensstämmer med den av 
Arbetsgruppens föreslagna utformningen. Vi kan se stora utvecklingsmöjligheter 
med den föreslagna utformningen av handboken. 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef/POSOM ansvarig 

IFA(individ, familj och arbetsmarknad) 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
80x 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växe l: 0224-74 70 00 
Fax : 0224-192 98 
... ard.och. omsorgsfolValt n ingen@sala.se 
www.sala.se 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 

mauro. pliscovaz@sala.se 
Direkt: 0224-74 9007 
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Datum Dn< 

2015-02-03 450-3169-2014 

. ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING 
Malin Dreifaldt 
Handläggare 
Telefon 010-2249289 
malin.dreifaldt@lansstyrelsen.se Ink. 20;5 ·[:2- e 6 

Till 
Olarlenr /1 :., Dl c- !'klbilaga 
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Länets kommuner 
Landstinget Västmanland 

Remiss - POSOM- och PKL-handbok 

Bakgrund 
I samband med 20 13-års POSOM -dag utsågs en arbetsgrupp som fick i uppdrag 
att utforma en POSOM- och PKL-handbok fOr VästmanIands län. 
Arbetsgruppen har under 6 månader arbetat fram ett förslag på handbok som 
härmed sänds ut på remiss. 

Arbetsgruppen har bestått av: 
Anders Svensson 
Gunilla Westberg 

Arboga kommun 
Västerås Stad 

, 

Jenny Lindberg Lena Lundgren och Tony Arkhag 
Per Wideberg och Malin Dreifaldt 

Landstinget Västmanland 
Länsstyrelsen Västmanland 

Syfte och mål 
Syftet med handboken är att förbättra samverkan mellan POSOM och PKL. 
Därutöver är även syftet att säkerställa ett kvalificerat och likvärdigt psykiatriskt 
och psykosocialt omhändertagande av länets invånare vid en allvarlig händelse. 

Detta innebär ett enat handlingssätt före, under och efter en händelse som kräver 
agerande av POSOM och/eller PKL. 

Målet med handboken är att den ska användas av samtliga POSOM-grupper och 
PKL i länet samt användas i utbildningssyfte och som uppslagsbok. 

Handboken innehåller förslag på arbetssätt, organisation och riktlinjer för 
POSOM och PKL vid en allvarlig händelse samt grundläggande kunskap om den 
civila krisberedskapsorganisationen, regelverk, ansvarsfördelning och metodik. 

Eventuella synpunkter från respektive aktör emottages med stort intresse 
senast den 4/32015 till malin.dreifaldt@lansstyrelsen.se. 

Postadress 
721 86 VÄSTE RAs 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAs 

Telefon/Fax 
010-2249000 (vx) 
010-2249110 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
vastmanland@Jansstyrelsen.se 
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Förord 
Syftet med handboken är att förbättra samverkan mellan POSOM och PKL. Därutöver är även 
syftet att säkerställa ett kvalificerat och likvärdigt psykiatriskt och psykosocialt omhänderta
gande av regionens invånare vid en allvarlig händelse. 

Arbetet med uppdraget har skett i nära samverkan med ansvariga för kommunernas POSOM
grupper, landstingets PKl-organisation samt länsstyrelsens funktion för Samhällsskydd och 
beredskap. 

Det har under arbetets gång framkommit att det finns goda förutsättningar för en större likhet i 
arbetssätt och rutiner mellan kommunernas POSOM-verksamheter och mellan POSOM och PKL. 
En större likhet underlättar möjligheterna till samverkan. 

I handboken har vi tagit fram exempel på hur POSOM kan organiseras samt gällande riktlinjer för 

PKL. Vidare har vi samlat grundläggande kunskap om den civila krisorganisationen, regelverk, 

ansvarsfördelning och metodik i en ren handboksdel. 

Underskrifter 
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POSOM-grupperna (psykiskt och socialt omhändertagande) är en del av kommunernas kris
hanteringsverksamhet och består i allmänhet av representanter för socialtjänsten, räddnings
tjänsten och skolan samt resurspersoner från kyrkan, polis, ibland militär, högskola, bostadsfö
retag med flera. 

Huvuduppgiften för POSOM är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta 
stödcentra och samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen. POSOM vänder 
sig till de personer som vistas i kommunen. I samtliga Västmanländska kommuner finns grupper 
för psykiskt och socialt omhändertagande som kan kallas in av ansvariga i kommunen. Organisa
tionen ser olika ut beroende på bland annat kommunernas storlek och övrig organisation men 
ansvarsområdet är likartat. 

PKl-grupperna (psykologisk och psykiatrisk katastrofledning) är en del av landstingens 
(regionens) krishanteringsverksamhet. I varje landsting ska det finnas lokala eller regionala PKL
grupper. Inom Landstinget Västmanland finns det en gemensam, regional PKL-organisation. I en 
PKL-grupp ingår ofta psykiatriker, psykolog, sjukhuspräst, diakon, sjuksköterska och kurator. 

PKL:s uppgift är att leda hälso- och sjukvårdens psykologiska, sociala och psykiatriska stödin
satser till drabbade, närstående och personal. PKL vänder sig till de personer som söker hjälp 
inom sjukvården. 

Denna handbok är framtagen aven arbetsgrupp bestående av: 

Anders Svensson 
Gunilla Westberg 
Jenny Lindberg 
Lena Lundgren 
Tony Arkhag 
Per Wideberg 
Malin Dreifaldt 

Arboga kommun 
Västerås Stad 

anders.svensson@arboga .se 
gu n illa . we st be rg@vasteras.se 

Landstinget Västmanland jenny.lindberg@ltv.se 
Landstinget Västmanland lena.lundgren@ltv.se 
Landstinget Västmanland tony.arkhag@ltv.se 
Lä nsstyrelsen Västmanland per. wideberg@lansstyrelsen .se 
Lä nsstyrelsen Västmanland ma lin.dreifa Idt@lansstyrelsen .se 
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Två väsentliga begrepp 

De två begrepp som vi valt att lyfta fram redan i läsanvisningen är "allvarlig händelse" och 
"extraordinär händelse". 

Av Socialstyrelsens (SoS) termbank framgår att allvarlig händelse är ett samlingsbegrepp inom 
hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst för olika typer av händelser inklusive 
risk för eller hot om sådana. Som exempel på allvarliga händelser nämns bland annat 
transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, samt psykosocial påverkan på 
samhället som en följd av traumatiska händelser. I vissa fall innebär detta att lagen om 
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting kan behöva tillämpas. Av 
regelverket (2006:544) framgår att med extraordinär händelse avses en sådan händelse som 

• awiker från det normala, 
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och 

• kräver skyndsamma insatser aven kommun eller ett landsting 

En kris i samhället avser i sin tur en händelse eller ett tillstånd som : 

• drabbar många människor, 

• drabbar en stor del av samhället, 
• hotar grundläggande värden och funktioner, 

• inte kan hanteras med normala resurser och organisation, 

• är utöver det vanliga och vardagliga och/eller 

• kräver samordnade åtgärder från flera aktörer 1 

Utifrån att POSOM och PKL också aktiveras vid händelser som inte är extraordinära har vi valt att 

genomgående använda begreppet " allvarlig händelse". 

l Skr. 2009/10:124 Samhällets kris beredskap - stärkt samverkan tör ökad säkerhet. 
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Kapitel 1 - POSOM och PKL i Västmanland 

1.1 Uppgift, organisation och samverkan 

1.1.1 POSOM - en del av kommunens totala krisorganisation 

Kommunernas krishanteringsverksamhet är ansvarig för sitt geografiska område. Ansvaret är 

inte bara begränsat till olyckor, utan kan även omfatta översvämningar, stormar och andra 
händelser som innebär stora påfrestningar på medborgarna. 

I varje kommun ska det finnas en krisorganisation. Varje förvaltning ska upprätta en särskild 

krisplan med organisation för särskild krisledning. 

Det bör finnas en tydlig koppling mellan POSOM och kommunens övriga krisberedskap. 

1.1.2 PKL - en del av landstingets totala krisorganisation 

Landstinget Västmanland har en viktig uppgift att se till att organisationen är väl rustad för att klara 
en allvarlig händelse, omfattande kris, stor olycka eller katastrof, höjd beredskap eller krig . 

Landstinget har en PKL-organisation som ingår i den katastrofmedicinska organisationen. PKL 
ansvarar för att organisera, leda och samordna hälso- och sjukvårdens psykosociala och psykiatriska 
omhändertagande för drabbade samt närstående till drabbade som inkommer till sjukvården vid en 
allvarlig händelse. 

Vid en allvarlig händelse ska PKL också initiera samarbete och samordning med samhällets olika 
psykosociala insatser särskilt kommunernas POSOM-grupper. 

1.1.3 Gränssnitt mellan POSOM och kommunens ordinarie 
verksamhet 

Varje kommunal förvaltning ska ha en egen krisplan. 

POSOM riktar sig till de personer som vistas i kommunen och aktiveras vid händelser som kräver 

insatser av POSOM. Det kan också handla om att i ett akut skede stödja en verksamhet till dess 
denna fått igång sin egen krisverksamhet . Ett fortsatt stöd kan förekomma, men i normalfallet 

avslutas POSOM-insatsen efter akutskedet och överlämning sker till ordinarie verksamhet. 

De som deltar i POSOM:s verksamhet gör det utifrån sina ordinarie befattningar. 
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1.1.4 Gränssnitt mellan PKl och landstinget Västmanlands ordinarie 
verksamhet 
PKL kan aktiveras vid en allvarlig händelse och då landstinget höjer beredskapsnivån. 

Begreppet allvarlig händelse har även ett vidare innebörd ur psykologisk och psykiatrisk synvinkel där 
det också inkluderar händelser med ett stort antal drabbade där 

• inga eller få kroppslig skador förekommer men kan leda till svåra traumatiska tillstånd 
• om allvarlig händelse inträffar nationellt eller internationellt och många länsbor är drabbade 

eller berörda 

• annan allvarlig händelse som kräver krisstöd 

Ordinarie verksamhet ansvarar för krisstöd i samband med vardagsolyckor och mindre omfattande 
traumatiska händelser som kan inträffa. 

De som deltar i PKL:s verksamhet gör det utifrån sina ordinarie befattningar. 

1.1.5 Intern samverkan inom kommunen 
Det är väsentligt att: 

Ansvarsfördelningen mellan kommunens förvaltningar/nämnder vid aktivering av POSOM är 

klarlagd. 

Formerna för samverkan mellan kommunens förvaltningar/nämnder vid förebyggande arbete 
samt vid aktivering av POSOM är klarlagda. 

Kostnadsfördelningen mellan kommunens förvaltningar/nämnder vid förebyggande arbete samt 

vid aktivering av POSOM är klarlagda. 

Försäkringsfrågorna är klarlagda. 

1.1.6 Intern samverkan inom landstinget 
Under krisstödsarbete ska PKL samverka med akutmottagningen och andra avdelningar där drabbade 
kan befinna sig. Syftet är att få information om inkommande drabbade samt bedöma behovet av 
krisstöd. 

Efter avslutad PKL-insats kan samverkan behöva ske med andra verksamheter inom landstinget eller 

med andra vårdgivare för uppföljning till de drabbade. 
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1.1.7 Rollfördelning och samverkan 

Skyldigheten att samverka har stöd av göllande lagstiftning. Vid varje krisstödsinsats ska initialt 
en bedömning ske av vilka samverkanspartners sam behöver delta. 

Uppdraget 

Uppdraget för POSOM och PKl är att organisera och erbjuda psykosocialt omhändertagande till 
drabbade och deras närstående som har varit med om en allvarlig händelse. Allvarliga händelser 
kan, för POSOM:s del också innefatta händelser som inte är av olyckstyp. 

POSOM ansvarar för krisstödet ute i kommunerna till de personer som inte är i behov av 
sjukhusvård i samband med händelsen. PKL ansvarar för krisstödet inom l andstinget 
Västmanland för de patienter samt närstående till de patienter som har inkommit till sjukvården. 

Samverkan POSOM - PKl 

Vid vissa händelser aktiveras endast POSOM alternativt PKl och då verkar organisationerna var 
för sig. Vid händelser där både POSOM och PKl blir aktiverade förutsätts de båda 
organisationerna samverka. 

Vid en allvarlig händelse kontaktar POSOM Landstinget Västmanland via landstingets 
telefonväxel. Ibland behöver inte PKl aktiveras utan det kan istället handla om enskilda 
kompetenser inom landstinget Västmanland. 

Varje kommun bör klarlägga hur PKL får kontakt med POSOM-gruppens ledning. 
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Samverkan mellan kommunerna 

En huvudprincip är att kommunerna samverkar vid större händelser som kräver mer resurser än 
den enskilda kommunen förfogar över. Kommunerna i Västmanland bör ha tydliga former för 
hur/vem som initierar en sådan insats samt hur kostnaderna fördelas. 

Vid behov samverkar POSOM med kommuner även utanför länets gränser. 

Samverkan mellan och inom regioner/landsting 

Vid händelser som berör invånare utanför regionen ska samverkan ske med andra regioner/ 
landsting både nationellt och internationellt. 

Samverkan med andra organisationer/myndigheter 

Det kan även vara aktuellt att samverka med utrikesdepartementet eller/och andra statliga verk 
och myndigheter. 

Polisen, olika trossamfund samt frivilligorganisationer är naturliga samarbetspartners för POSOM 
och PKl vid en allvarlig händelse. 

Ett U-Sam-avtal har tecknats avseende samverkan vid kriser i Västmanlands län där 
kommunerna, landstinget, Polismyndigheten, Sveriges Radio, räddningstjänsterna och SOS Alarm 
AB ingår. Se vidare under länsstyrelsen. 
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1.2 Gemensam kompetensutveckling 

En regional utbildningsgrupp med representanter från POSOM:s och PKl :s ledningsgrupper. 
Utbildningsgruppen ska ansvara för övergripande planering av gemensam kompetensutveckling. 
Som stöd i genomförandet kommer även andra personer inom POSOM och PKL:s 
ledningsgrupper att involveras. 

Handboken ska vara basen i grundutbildningen och delas ut till samtliga ledningspersoner och 
stödpersoner. 

Lokaler inom landstinget och kommunerna ska i möjligaste mån användas. 

Respektive POSOM grupp samt PKL står för finansieringen för "sina" deltagare. 

En länsgemensam handbok för POSO M och PKl ger bland annat en ökad kunskap om varandras 
ansvarsområden och verksamhet. 

En gemensam POSOM/PKL-dag anordnas en gång per år för länets samordnare inom respektive 
område där bl.a. genomförda insatser diskuteras. Syfte är att förbättra och stärka samverkan. 
Kommunerna turas om att genomföra POSOM/PKL-dagen. Dagen är också ett tillfälle för 
kompetensutveckling. 

POSOM ges möjlighet att delta i de övningar som sker i kommun och region . 

Informationen till allmänheten om PKL och POSOM samordnas. 

Gemensam kompetensutveckling för PKl och POSOM. 
Se särskild utbildnings- och övningsplan, s. 11. 
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Plan för gemensam kompetensutveckling för POSOM och PKL 

Målgrupp Utbildning/övning Hur ofta?/Omfattning Kommentar 

Nya stöd personer Introduktionskurs Två gånger per år Grunder - organisation 

och ledningspersoner Halvdag 

POSOM och PKL 

Stödpersoner och Föreläsning Två gånger per år Tema 

ledningspersoner Halvdag 

POSOM och PKL 

Stödpersoner och POSOM/PKL-dag En dag/år Tema - samverkan 

lednings personer Ansvaret delas 

POSOM och PKL mellan kommunerna 

Erfarenhetsut byte 

Ledn ingspersoner Rutiner och metoder Se checklista 

POSOM och PKL Erfa renhetsutbyte 

Stabsmetodik 

Avlastande samtal 

Stödpersoner och Övning En halvdag/år 

ledningspersoner Exempelvis i samband 

med 
POSOM och PKL introd uktionsutbildning 
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1.3 Krisorganisation 

Det svenska krishanteringssystemet bygger bland annat på en ansvarsprincip sam innebär att 
den som ansvarar fär en verksamhet under normala förhållanden även ansvarar under en kris. 

1.3.1 Kommunens krisorganisation 

Kommunens krisorganisation utgör, ibland tillsammans med kommunens bolagsledning och 
förekommande räddningstjänstförbund, en ledningsgrupp för krisarbetet. 

Vid en allvarlig händelse när kommunens krisorganisation aktiveras är POSOM-gruppens ledning 
underordnad denna. 

Vid en extraordinär händelse kan en särskild krisledningsnämnd träda i funktion . Det är 
ordföranden i krisledningsnämnden som beslutar om nämnden skall träda i funktion (2 :a kap, 3 § 
LEH). Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Samma regelverk gäller för 
landsting/region (Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser). 

Det är kommunens krisorganisation som ansvarar för kontakterna med Länsstyrelse och kris
ledning vid en allvarlig händelse. 

Representanter från POSOM-gruppens ledning kan vid en inträffad händelse ingå som expert
kompetens i kommunens krisorganisation. 
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1.3.2 POSOM:s ledning 

POSOM:s ledning bör i sina ordinarie tjänster antingen inneha centrala kommunala 
chefsbefattningar för att därmed ha med sig de mandat som behövs i POSOM-arbetet eller, 
utifrån delegationsordning, ha detta mandat utifrån sin roll i POSOM. 

Arbetet i POSOM sker inom ramen för ordinarie uppgift hos respektive arbetsgivare och baseras 
på funktion, inte på ett personligt engagemang. Ett personligt engagemang ses som en värdefull 
kompletterande merit. 

POSOM-gruppens ledning behöver träffas regelbundet. 

Exempel på externa organisationer som kan vara en resurs till POSOM: 

Polis 
Räddningstjänst 
Primärvård 
Kommunens bostadsföretag 
Kommunens företag för teknisk försörjning (energi, renhållning, värme och vatten) 
Religiösa samfund 
Försvarsmakten 
Högskola 
Frivilliga Resursgrupper 
Övriga frivilligorganisationer 

1.3.3 POSOM-Iednings övergripande uppgifter 
Det lokala POSOM-arbetet farmas av POSOM-Iedningen. Ett lokalt styrdokument bör finnas i 
varje kommun. Detta kan bl.a. innehålla följande: 

POSOM-verksamhetens uppgift och roll. 

Gruppens representation och mandat. 

Kontaktvägar. 

Organisering av stödresurser. 

Klarläggande av arbetsmiljö-, försäkrings- och sekretessfrågor. 

Former för dokumentation inklusive eventuell registrering av hjälpsökande och utvärdering. 

Förutsättningar för samverkan med PKL, grannkommuner och andra samverkanspartners. 

Kunskapsspridning om POSOM:s verksamhet. 

Därutöver upprätta en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse vilka antas av POSOM
ansvarig styrelse/nämnd och skickas ut till samtliga deltagande organisationer. 
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1.3.4 Landstinget Västmanlands krisorganisation och PKL:s ledning 
vid allvarlig händelse 

Krisorganisationen i aktiva lägen organiseras i två nivåer: 

• Regional nivå (länsnivå). 

• Lokal nivå (förvaltning). 

Regionalsjukvårdsledning 

Krisledningsnömnden 
Vid en allvarlig händelse är krisledningsnämndens uppgift att fatta normativa beslut. Det kan 
innebära tillfälligt förändrad verksamhets- och/eller uppdragsinriktning, eller beslut för 
kostnadskrävande insats. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som 
är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Det kan också 
handla om att begära resurser från andra landsting eller att bistå enskilda ekonomiskt på ett 
sådant sätt som normalt inte ingår i huvudmannens ansvar. 

Landstingsdirektör ach stab 
Landstingsdirektör och stab kan aktiveras vid en allvarlig- eller extraordinär händelse eller vid en 
kris. 
Landstingsdirektörens uppgift under en allvarlig händelse eller kris är att : 

• Leda, samordna och besluta inom ansvarsområdet 

• Upprätta nödvändig stab med eventuellt expertstöd på koncernledningsnivå 

• Utarbeta en länsgemensam lägesbild samt informera internt och externt 

• Bereda och/eller föredra för krisledningsnämndens ordförande de behov av 
normativa/strategiska förändringar eller delegeringar som krävs med hänsyn till 
händelsens art och omfattning 

• Verkställa beslut som fattas i krisledningsnämnden 

• Utvärdera och planera för återbyggnad efter en allvarlig händelse 

Landstinget Vöstmanlands regianala sjukvårdsledning 
För att hantera sina uppgifter vid en allvarlig händelse av större format behöver sjukvården 
organisera och leda händelsen i en särskild sjukvårdsledning, Landstinget Västmanlands 
regionala sjukvårdsledning. 
Det grundläggande syftet med Landstinget Västmanlands regionala sjukvårdsledning är att 
strategiskt samordna hälso- och sjukvårdens arbete och resurser. I sjukvårdsledningen ingår 
representanter från PKL-Iedningen. 

Landstinget Västmanlands regionala sjukvårdsledning har till uppgift att: 
• Följa händelseutvecklingen och analysera konsekvenser 

• Stödja lokala ledningsnivåer i skadeområdet, akutmottagningen och berörda 
förvaltningar 

• Organisera, fördela och leda verksamheten på mottagande enhet 

• Leda och samordna övrig sjukvård i landstinget 

• Bedöma förväntade vårdbehov och vid behov omdisponera tillgängliga sjukvårdsresurser 

• Planera resurser på lång sikt 

• Analysera långtidseffekter och uthållighet för sjukvården 
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• Samverka med andra myndigheter och organisationer 

• Verkställa de beslut som fattas av landstingets beslutsfattare 

Lokal krisledning 
Krisledning på lokal nivå organiseras inom respektive förvaltning där var och en har ansvar för 
den operativa verksamheten exempelvis på olycksplats och på akutmottagningen. Respektive 
ledning på lokal nivå anger inriktningen och fördelar uppgifter och resurser. 

PKL:s ledningsgrupp 
PKL-Iedningen består av representanter från olika förvaltningar med psykosomatisk kompetens. 

Vid en allvarlig händelse ska PKL-Iedningen: 

• Bedöma behov av krisstöd, tillgängliga resurser och inriktningen för arbetet 

• Leda och samordna det psykosociala omhändertagandet 
• Att kontakten hålls med ledningsansvarig (stabschef) i ledningscentralen 

• Inventera det aktuella behovet av krisstöd samt även behovet på sikt om arbetet drar ut 
på tiden 

• Inventera de tillgängliga resurserna för krisstöd och kontrollera vilka som är aktiverade 

• Tillse att direkt och indirekt drabbade personers psykologiska och sociala behov tillses 

• Ge psykosocialt stöd till sjukvårdspersonalen när behov finns 

• Samverka med andra aktörer t.ex. kommunens krisgrupper och POSOM 

Landstingshuset, Västmanland 
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1.4 Arbetsformer 

1.4.1 Arbetsformer- POSOM 

I princip kan behovet aven POSOM-insats påkallas av vem som helst som vistas i kommunen, 
men vanligen sker aktivering via TIB, räddningstjänst, polis eller ambulans. 

Ledningsgrupp och stab 

Vid en allvarlig händelse samlasledningsgruppen och utgär stab inom POSOM. 

POSOM:s ledning bär vara flexibel och kunna växla från ledning till aktivt arbete beroende på 
situation. 

Händelsen och stabens konkreta uppgift 

En första analys av händelsen, inklusive riskbedömning. 

Leda och samordna det psykosociala omhändertagandet av drabbade personer som vistas i 
kommunen. 

Inventera det aktuella behovet av krisstöd och, om så bedöms nödvändigt, fortlöpande 
informera kommunledningen om händelseutvecklingen. 

Ta ställning till vilka resurser som behöver sättas in och se till att stödpersoner av olika 
funktioner kallas in. 

Bedöma behovet av samt initiera samverkan med PKL, regionala resurser, andra kommuner samt 
externa och interna instanser för samordning av det psykologiska och sociala stödet. 

Ansvara för att de drabbade får uppföljning av rätt instans. 

Tillgodose personalens behov av avlösning, stöd och uppföljning. 

Ansvara för att händelser dokumenteras. En insatsrapport skrivs under händelsen när POSOM är 
aktiverat. Rapporten beskriver vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits. 
Insatsrapporten är ett arbetsmaterial som efter avslutad insats förstörs. Endast en helt 
avidentifierad sammanfattning av händelsen behålls. Rapporten används för analys och 
utvärdering. 

16 



1.4.2 POSOM:s stöd resurser 

För att fungera fullt ut krävs att det finns ett system för att snabbt kunna få hjölp av kompetent 
personal. 

Stödpersoner 

Två huvudprinciper kan gälla för organisation av stödpersoner. 

1) Antingen en fast grupp med stödpersoner eller 

2) Situationsanpassning där stödpersoner tillsätts utifrån behov 

Alternativ två ställer stora krav på att POSOM:s ledning består av tjänstemän med mandat och 
särskilt goda kunskaper. 

Stödpersonerna ska utgöras av personal som är anställd i kommunen eller från organisationer 
som kommunen har samarbete med. Uppdraget utförs inom ordinarie tjänst. 

Stödpersonerna ska ha god kunskap om krishantering utifrån sina ordinarie arbeten/uppdrag. 

Exempel på andra stödresurser 

Kommunens verksamheter. 

Lokaler för omhändertagande 
" stöd ce nt ra/vä rm estuga/krisce ntra/trygg hetsp u n kt/i nfo rmatio nsplats". 

Stöd i praktiska frågor som resor till sjukhus eller bostad, boende, försäkringsfrågor, mat, 
telefon. 

Kommunernas informationsansvariga. 
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Stödcentrum 

En central plats dit drabbade och närstående kan vända sig efter en allvarlig händelse för att få 
svar på frågor och få det stöd de behöver, alternativt hänvisning till andra inrättningar. 

POSOM vänder sig till de personer som vistas i kommunen, dock inte i första hand till dem som 
sökt sjukvård eller är anhöriga till dessa. Stödcentra upprättas i lämpliga lokaler i närområdet, 
dock inte i direkt anslutning till exempelvis en olycksplats. 

Drabbade som kommer till stödcentrum kan registreras på en särskild blankett. Detta för att 
möjliggöra uppföljning/avstämning mot polisens listor. Det finns dock möjlighet för den enskilde 
att vara helt anonym. Observera att blanketten och eventuella noteringar ska kasseras efter 
uppföljning liksom avidentifierad minnesanteckning. 

1.4.3 PKL:s arbetsformer 

Aktivering av PKL 
• TiB får information om händelsen eller annan som kan påverka Landstinget 

Västmanlands verksamhet. Vid ett larm om en allvarlig händelse t.ex en större olycka gör 
Akutmottagningen eller TiB en bedömning av behovet av psykosocialt 
omhändertagande. 

• Akutmottagningen eller TiB kontaktar kurator i beredskap som bedömer om kontakt ska 
tas med PKL-samordnaren som beslutar om PKL ska aktiveras. 

• Kurator i beredskap kontaktar telefonväxeln för att kalla in PKL-Iedningen enligt 
larm lista. 

• PKL-samordnaren beslutar om stödpersoner ska aktiveras och kontaktar telefonväxeln 
som ansvarar för att kalla in stödpersoner enligt larmlista. 

• Om en allvarlig händelse inträffar utanför vårt eget län kan direktlarm ske till PKL
samordnaren alternativt landstingets tjänsteman i beredskap (TiB), sjukhuskyrkan eller 
Akutmottagningen. 

• PKL-Iedningen kan larmas in utan att Landstingets Västmanlands regionala 
sjukvårdsledning har trätt i funktion . 

PKL-Iedning 

Vid en allvarlig händelse ingår PKL-Iedningen i Landstinget Västmanlands regionala 
sjukvårdsledning. PKL-Iedningen ansvarar för att städpersoner som behövs i den aktuella 
situationen kallas in samt organiserar och leder deras arbete. Samarbete upprättas med andra 
myndigheter och organisationer. 

PKL-Iedningen uppgift: 

• När PKL-Iedningen aktiveras samlas representanter ur ledningsgruppen i en i förväg 

utsedd lokal, PKL-rummet. 

• PKL-Iedningen/samordnaren ansvara för kontakt med akutmottagningen, 
stödpersonerna och POSOM. 

• PKL-Iedningen ska inte involveras i det direkta krisstödsarbetet. 
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o Inventera det aktuella behovet av krisstöd och inriktningen för arbetet. 
o Göra fortlöpande bedömningar av hur många drabbade och anhöriga som kan behöva 

psykosocialt stöd. 
o Ta ställning till vilka resurser som behöver sättas in och se till att stödpersoner av olika 

funktioner kallas in enligt larmlista. 
o PKl-ledningen/samordnaren kontaktar telefonväxeln som aktiverar telefonnummer för 

inkommande samtal från anhöriga och drabbade. 
o PKl-ledningen ska ha regelbundna avstämningsmöten. Sker löpande genom 

informationsdelning. 
o Dokumentation ska ske fortlöpande av vad som görs och när. 
o Samverka med POSOM, andra externa och interna instanser för samordning av det 

psykologiska och sociala stödet. 
o Tillgodose personalens behov av avlösning och annat stöd. 
o Ansvara för att de drabbade får uppföljning på hemorten vid behov. 
o Erbjuda uppföljning för samtliga medarbetare som ingår i krisstödsarbetet enligt gällande 

rutiner. 
o Dokumentera verksamheten och efter en allvarlig händelse sammanfatta insatsen 

tillsammans med aktörer som deltagit i händelsen, analysera och utvärdera framtida 
regional planering. 

PKl stödpersoner 

o Stödpersoner finns upprättade på en larm lista som används vid aktivering. 
Stödpersonerna larmas in av PKl-ledningen med hjälp av telefonväxeln utifrån 
geografiskt läge och händelsens art. 

o Samtliga är anställda inom Landstinget Västmanland och uppdraget utgörs inom 
ordinarie tjänst . Respektive förvaltning/verksamhet står för den ekonomiska 
ersättningen. 

o Stödpersonernas uppdrag vid en allvarlig händelse kan variera beroende på händelsen, 
får information av PKL-representant. 

o Varje stödperson får uppgifter tilldelade sig. 

o Ett resursavtal är upprättat för varje stödperson där uppdraget är beskrivet. 
Resursavtalet ska undertecknas av närmaste chef för att uppdraget ska vara väl 
förankrat. 

o Stödpersonernas uppdrag är att ge emotionell första hjälp såsom: 
Kroppskontakt (krama hålla om, en hand på axeln) 
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Emotionell kontakt (hur mår du?) 
Trygg plats (någonstans att sitta) 
Vätska (innebär symbolik och trygghet) 
Kontakta anhöriga (stödpersonen eller den drabbade tar kontakten utifrån den 
drabbades önskemål) 
Lyssna om den drabbade vill prata om händelsen 

• Ansvara för registrering och dokumentation av omhändertagna personer 

• Att erbjuda och förmedla kontakt med behov av religiöst stöd 

• Vid uppföljande samtal med de drabbade efter aVslutad krisstödsinsats är det viktigt att 
ställa frågor gällande: 

- Om den drabbade känner stark oro eller ångest 
- Har sömnsvårigheter 

Har mardrömmar 

- Svårt att koncentrera sig 

- Om dessa symtom består kan professionell hjälp behövas. 

Anhöriglinje 

Vid en allvarlig händelse äppnar Landstinget Västmanland en telefonlinje närstående kan få 
informotion om inkommande drabbade. 

• Lokal för anhöriga finns på Västmanlands sjukhus Västerås. 

• Samtliga telefonsamtal registreras på särskild blankett. Blanketterna sparas och 
arkiveras. 
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Information till drabbade 

Gemensam arbetsgrupp inom POSOM!PKL tar fram enhetliga informationsbroschyrer: 

Broschyr med en kortfattad information om vanliga krisreaktioner och råd om hur man som 
drabbad kan möta dessa finns (nuvarande PKl-broschyr). 

En broschyr som kortfattat beskriver den kommunala och regionala krisorganisationen och var 
man som drabbad kan få hjälp. 

Övrig information 

Personal inom POSOM och PKl ansvarar inte för information om händelsen i exempelvis en 
olycka, till anhöriga och media . Man ska dock verka för att anhöriga/drabbade får korrekt 
information från rätt instans. 

POSOM:s ledningsgrupp och PKl:s ledningsgrupp lämnar väsentlig information till infor
mationsansvarig i kommun/landsting. Informationen ska kontrolleras noga så att det är korrekta 
uppgifter som lämnas. 

I normalfallet lämnas information via informationsansvarig först till anhöriga/berörda och först 

därefter till massmedia. Samma information ges externt och internt samt via samma källa. Vid 

allvarliga händelser ska informationen samordnas mellan berörda verksamheter. Vid allvarliga 

händelser ska presskonferens anordnas. Det kan behövas kontroll på sociala medier som exem

pelvis Flashback och Facebook om vad som skrivs där fö r att motverka ryktesspridning . 
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1.5 Ansvarsfördelning 
Händelse Ansvarig för Samverkande Organisation 

psykosocialt organisationer 
omhändertagand 
e/psykisk 
katastrofhjälp 

Mord • POSOM • Polis Inlarmning 
Alternativt • Ev. skolans Stödcentrum upprättas 
• POSOM och krisverksamhet av POSOM. Om båda 
PKL. • Individ och organisationerna är 

familjeomsorg aktiverade ansvarar PKL 

• Trossamfund för dem som finns inom 
• Andra berörda sjukhusets dörrar, 
verksamheter och POSOM för dem 
organisationer, föreningar utanför. 
med flera 

Självmord POSOM • Berört företags Inlarmning 
krisorganisation Stödcentrum upprättas 

• Polis av POSOM vid behov. 

• Kommunal TIB 
• Räddningstjänst 
• Skolans krisverksamhet 
• Individ och 
familjeomsorg 

• Regional hälso- och 
sjukvård 

• Trossamfund 
Omfattande hyreshusbrand POSOM • Berörda företags Första bedömning om 
Utrymning. Många skadade, alt. krisorga n isationer krisberedskap görs av 
flera döda. Många är utan POSOM/PKL • Räddningstjänst polisinsatschef, 
bostad. Blandad etnicitet • Polis räddningsledare och 
och religion. Många äldre. • IFO/Socialjour sjukvårdsledning. 
Kommunala och • Tolkservice Skadade förs till 
entreprenörers • Ev skolans sjukhus. PKL öppnar 
verksamheter finns i krisverksamhet anhöriglinje. 
området. Grannar och • Äldreomsorg POSOM öppnar 
vittnen som är nära • Religiösa trossamfund stödcentrum i 
berörda, liksom anhöriga. • Föreningar och närområdet vid behov. 

frivi Iligorga nisationer 
• Försäkringsbolag 

Trafikolycka med buss POSOM Berört företags Första bedömning om 
alt. krisorganisation krisberedskap görs av 
POSOM och PKL • Polisen polisinsatschef, 
beroende på • Räddningstjänst räddningsledare och 
olyckans • Regional hälso- och sjukvårdsledning. 
omfattning sjukvård Skadade förs till 

• Trossamfund sjukhus. PKL öppnar 

• Ungdomarnas anhöriglinje. 
hemkommun i Stödcentrum upprättas 
samverkan med i närområdet för de 
händelsekommunen som berörts av 
• Eventuell organisation händelsen. 
som ungdomarna tillhör 

• Försäkringsbolag 
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Kapitel 2 - Grundläggande om civil 
krisorganisationen och om statliga 
myndigheter 

2.1 Grundläggande om den civila krisorganisationen, 
metodik och regelverk 
Uppgifterna på s. 24 är i huvudsak hämtade från Myndigheten för Samhäflsskydd och Beredskap (MSB) 

Tre grundprinciper 

Ansvarsprincipen 

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ha det under en 
krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en 
kris och att kommunerna sköter skola, äldreomsorg med mera. 

Likhetsprincipen 

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden - så 
långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som 
under normala förhållanden . 

Närhetsprincipen 

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det 
aktuella landstinget/regionen som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte 
räcker till blir det aktuellt med statliga insatser. 

Sektors- och områdesansvar 

Sektorsansvar innebär att varje myndighet och organisation ansvarar för sitt eget verksamhets
område. Geografiskt områdesansvar har kommunerna, länsstyrelserna och regeringen. 

Vid en kris ska de som har ett geografiskt områdesansvar verka för att samordningen fungerar 
mellan alla som är inblandande i krisberedskapen på lokal, regional respektive nationell nivå - till 
exempel myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. 

De områdesansvariga ska också samordna informationen till allmänheten vid en kris. Däremot 
övertar de inte ansvaret från någon annan. Myndigheter och organisationer behåller sitt ansvar 
inom sitt verksamhetsområde. 
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Planering 

Uppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens kunskapsunderlag. "Krisstöd vid allvorlig händelse". De 
rekommendationer som lyfts fram i kunskapsunderlaget har i allmänhet stöd från forskning. 

Planerna bör vara flexibla och innehålla lämpliga utbildningsinsatser för berörd personal. 

Samarbete ska vara förberett. 

Planeringen måste gå längre än till den akuta fasen . Den ska även ta hänsyn till de drabbades 
långsiktiga behov av krisstöd, exempelvis överlämning till rätt instans. 

Grupper som man behöver ta särskild hänsyn till, exempelvis barn, ska lyftas fram i 

planeringsarbetet. 

2.2 Statliga myndigheter med ett särskilt ansvar för 
den civila krisberedskapen 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB 
bidrar till att samhället förebygger händelser och att det finns en beredskap när de inträffar. När 
en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd. MSB ska också se till att samhället lär sig av 
det inträffade. 

Uppgifterna hämtade från MSB 

Myndigheten tör 
samhällsskydd 
och beredskap 
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jl Socialstyrelsen 
För hälso- och sjukvård och socialtjänst har Socialstyrelsen ett särskilt ansvar. 

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. Man 
ansvarar för att : 

• utarbeta styrdokument för att utveckla en enhetlig beredskap för vård och omsorg i 
hela landet, 

• följa upp beredskapsverksamheten i landet, 
• samarbeta med EU, WHO och övriga Norden, och 

• utarbeta metoder för att kunna ha en hög beredskap för nya hot 

på Socialstyrelsens hemsida går det också att finna så kallade "Kamedo-rapporter" från olika 

händelser. Socialstyrelsen analyserar hur hälso- och sjukvården agerar och drar slutsatser om 

hur krishanteringsförmågan kan förbättras . 
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Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten i länet. I Enheten för regional utveckling ingår verksamhetsområdet 
Samhällsskydd och Beredskap. 
Vår uppgift är att medverka till att minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och 
beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera våra 
uppgifter under fredstida kriser och hÖjd beredskap. 

länsstyrelsens huvudsakliga ansvar innebär att: 

• ansvara för att en gemensam regionallägesbild sammanställs vid krissituationer 
• stödja olika aktörer med ansvar inom krisberedskapen i länet avseende planering, risk 

och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning 
• ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap 
• upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser 
• följa upp kommunernas tillämpning av lagen om kommunernas och landstingets åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser 
• årligen rapportera vilka beredskaps- förberedelser som kommuner och landsting vidtagit 

samt redovisa en bedömning av effekterna av de vidtagna åtgärderna. 
• verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet avseende 

krisberedskapen bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås 

Vi har även rollen att utöva tillsyn över kommunernas tillämpning av lag (SFS 2003 :778) om 
skydd mot olyckor samt medverkar vid de SEVESO-tillsyner som görs tillsammans med 
Arbetsmiljöverket. 
Länsstyrelsen tar i normalfallet inte över någon annans ansvar vid en extraordinär händelse, utan 
varje aktör behåller ansvaret för sin egen verksamhet. Vid mycket omfattande olyckor har 
länsstyrelsen dock möjlighet att ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommu
ner. Skulle ett radioaktivt utsläpp inträffa vid en kärnteknisk anläggning är länsstyrelsen direkt 
ansvarig för räddningsinsatsen och eventuell sanering i länet. 

I Västmanlands län har beredskapsansvarig vid Länsstyrelsen regelbundna möten med bland 
annat kommunernas och landstingets säkerhetssamordnare eller motsvarande. 

TiB (Tjänsteman i beredskap) 

Länsstyrelsen är en av de myndigheter som regeringen har beslutat att ha en Tjänsteman i 
Beredskap, så kallad TiB, som ska kunna initiera och samordna det inledande arbetet på 
Länsstyrelsen med att hantera en kris . TiB kan nås via SOS Alarm dygnet runt, året runt . 

U-Sam 
I Västmanlands län finns ett avtal om samverkan för åtgärder vid krishantering, även kallat "U
Sam-avtalet". Avta let syftar till att åstadkomma en effektiv samverkan vid krissituationer. 
Parterna i avtalet är samtliga kommuner i Västmanlands län, Landstinget Västmanland, 
Polismyndigheten, SOS Alarm AB Västmanland, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas 
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Räddningstjänstförbund, Mälardalens Brand och Räddningsförbund, Västra Mälardalens 
kommunalförbund, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Parterna i samverkansgruppen deltar utifrån eget ansvar och uppdrag. U-Sam tar inte över 
respektive parts eller aktörs ansvar i en kris. Huvuduppgifterna för gruppen är att göra en 
gemensam bedömning av situationen, se över behov på kort och lång sikt och lägga upp ett 
system för samverkan med de myndigheter och organisationer som berörs aven inträffad kris. 
U-Sam arbetsgrupp träffas 4 gånger per år, en gång per månad genomförs en telefonkonferens. 

Länsstyrelsen i Västmanland 
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Kapitel 3 

Lagar och förordningar 

3.1 En lag och en förordning reglerar specifikt 
krishanteringen inom kommuner och landsting i 
Sverige 

1) lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (lEH) 

lagen reglerar den lokala krishanteringen i kommuner och landsting. Enligt lagen är kommuner 
och landsting skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska 
hanteras. Alla kommuner och landsting ska ha en särskild krisledningsnämnd som kan ta över de 
vanliga kommunala nämndernas och styrelsernas uppgifter under en kris. 

2) Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

MSBFS 2010:6 föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. 

Författningen innehåller föreskrifter om sådana risk- och sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. 1 
§ LEH (2006:544). 
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För statliga myndigheter gäller följande förordning 

Förordning (2006:942) om krisberedskap och hÖjd beredskap 

Av S § framgår att varje myndighet, vars ansvarsområde berörs aven krissituation, ska vidta de 
åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska samverka 
och stödja varandra vid en sådan krissituation. 

Länsstyrelsen roll tydliggörs i 7 §. Länsstyrelsen ska inom sitt geografiska område i fråga om 
sådana situationer som avses i 9 § (risk och sårbarhetsanalys) vara en sammanhållande funktion 
mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella 
nivån, samt verka för att: 

• Regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs. 

• Nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt. 

• Under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter. 

• Informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana 
förhållanden samordnas. 

• Efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser 
som ställs till förfogande. 

Andra lagar, föreskrifter och vägledningar som har betydelse för kris
ledningsarbetet och POSOM/PKL 

Kommunallagen (1991:900) (KL) 

Lagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Kommu
nallagen och övrig lagstiftning som gäller för kommunens verksamheter är utgångspunkten även 
för krisberedskapsarbetet i kommunen. 

Polislag (1984:387) (PL) 

Till polisens uppgifter hör bland annat, att i enlighet 2 § 4 p, lämna allmänheten skydd, upplys
ningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen, 

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

Av 2 kap 1 § framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 
den hjälp som de behöver. Av 4 kap 1 § framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstödj och för sin livsföring i övrigt. 
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Krisberedskap inom socialtjänstens område. Vägledning för planering (50S 2009) 

I denna vägledning lyfts både principiella frågor och organisation. POSOM nämns specifikt. Det 

påpekas bland annat att det är viktigt att beredskapen för krisstöd är integrerad med kom

munens övriga krisberedskapsplanering. Vilka resurser som behövs i form av personal, lokaler 

och hjälpmedel behöver klaras' ut, liksom vem som har mandat att ta dessa resurser i anspråk. 

Befogenheter, särskilda rutiner och behov av samverkan ska framgå av planen. Det är också 

viktigt att stämma av att uppgifterna i nämndens delegationslistor är aktuella. (Se i kapitlet 

termer angående föreskrift, allmänna råd och vägledningar). 

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763)(HSL) 

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrift och allmänna råd, Katastrofmedicinsk beredskap 

I denna anges som en föreskrift i 12 § Landstinget ska planera för att kunna erbjuda krisstöd till 

dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd aven allvarlig 

händelse. 

Krisstöd kan innefatta avlastningssamtal, psykologisk debriefing och psykosocialt 

omhändertagande. Krisstödet bör organiseras i samverkan med kommunernas socialtjänst 

Lag (2003:718) om skydd mot olyckor (LSO) 

Reglerar räddningstjänstens, kommunens och länsstyrelsens verksamhet gällande olyckor. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) 

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt det allmännas verksamhet, men 

också sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. 
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3.2 Sekretess inom POSOM och PKL 

Den som deltar i arbetet inom krisverksamheterna gör det i sin egenskap av anställd inom 
exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, räddningstjänst, skola, polis och kyrka. Detta 
innebär att den sekretess/tystnadsplikt som gäller inom den ordinarie tjänsten även gäller vid 
insatser inom krisverksamheten. 

Med sekretess menas förbud mot att lämna ut en uppgift. Förbudet gäller både muntliga upp
gifter och skriftliga uppgifter inklusive utlämnande av handlingar. Som handling räknas bland 
annat skrift, bandupptagningar, DVD-inspelning och digitala former. 

Av Offentlighets- och sekretesslagen (OS L) framgår att personal inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, 25 respektive 26 kapitlet OSL omfattas av sekretess: "Sekretess gäller ... för uppgift 
om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller honom någon närstående person lider men". Detta innebär att dessa personalka
tegorier omfattas aven mycket stark sekretess. Den starka sekretessen fortsätter gälla även 
efter att ett ärende avslutats. 

Skolans sekretess regleras bland annat i 23 kapitlet 1-7 § OSlo Av 2 § framgår att sekretess gäller 
i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som 
avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Inom skolan har dock 
sekretessen olika styrka för olika personalkategorier. Starkast sekretess har skolhälsovården, 
även om dess möjligheter att informera exempelvis kurator har lättats i OSL 25 kap. 13 a §. För 
enskild förskole - och skolverksamhet finns en gemensam bestämmelse i 29 kap 14 § Skollagen. 

Polis omfattas av förundersökningssekretess. En förundersökning inleds när ett brott som lyder 
under allmänt åtal har begåtts, om det inte är uppenbart att brottet inte går att utreda (23 kap. 
1 § RB) (Rättegångsbalken). Uppgifterna i en förundersökning får inte lämnas ut eftersom detta 
skulle kunna skada utredningen. Detta regleras i 18 kap. 1 § 1 st. och 18 kap 2 st. 2 P OSlo 
Förundersökningssekretess upphör normalt sett när ett eventuellt åtal väcks. 

Sekretessen kan dock fortsätta gälla med hänsyn till de inblandade personerna. Uppgifter kan 
vara fortsatt sekretessbelagda om en enskild person skulle skadas eller lida men av att 
uppgifterna blir kända. I sådana fall kan alltså sekretessen fortsätta att gälla även efter att åtal 
har väckts. 

Även personal inom räddningstjänsten omfattas av sekretess som dock är något svagare än för 
den som gäller exempelvis personal inom socialtjänst och sjukvård. Personal inom kommunernas 
räddningstjänst har tystnadsplikt för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden som upptäcks vid räddningsinsatser, undersökningar av olyckor eller tillsyn. (En 
"enskild" kan vara en person, ett företag eller annan organisation). Sekretessen gäller om det 
kan antas att den enskilde, eller någon närstående, lider skada eller men om uppgiften röjs. 
Detta regleras i OSL 38 kap. 8 §. 

Innan en uppgift lämnas ut av personal som omfattas av sekretess måste alltså den som lämnar 
uppgiften vara helt säker på att utlämnandet inte leder till "men" för den berörde eller någon 
närstående till honom/henne. "Men" har en vid innebörd och betecknar både fysiskt som psy-
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kiskt obehag. Det är viktigt att observera att det är den enskildes tolkning av vad som är "men" 
som gäller. Skada innebär i huvudsak ekonomisk skada. 

Sekretessens omfattning inom landstinget 

Sekretess och tystnadsplikt gäller alla uppgifter om patienters hälsotillstånd, uppgifter att någon är 
eller har varit intagen eller besökt eller ska besöka sjukhus eller mottagning. 

Sekretessen kan vara av olika styrka och ibland total. Absolut eller total sekretess innebär att det 
inte finns något utrymme för sekretessprövning eller utlämnande av uppgift. 

Stark sekretess innebär att man utgår från att sekretess råder om det inte står klart att ett 
utlämnande av kan göras utan att den det rör eller närstående lider men om uppgiften röjs. 

Svag sekretess innebär att man utgår från att uppgiften är offentlig. Sekretess gäller endast om 
det kan antas att den det rör eller närstående lider men om uppgiften röjs. 

Ett utlämnande aven uppgift som strider mot OSL kan medföra skada eller men. Med skada 
avses ekonomisk skada och med men avses kränkning av den personliga integriteten. 

Sekretessen gäller inte för part 

Som huvudregel gäller att sekretessen inte hindrar part (i detta fall en person som har ett 
rättsligt erkänt intresse, t.ex. en vårdnadshavare vad gäller ett barn) att ta del av handling eller 
annat material i sitt ärende. I vissa fall är barn fyllda 15 år part. 

Sekretesskydd i vissa fall för barn gentemot vårdnadshavare 

Observera att sekretess som skydd för en underårig även gäller i förhållande till 
vårdnadshavaren. Detta framgår av 12 kap 3 § OSlo Detta under förutsättning att den underårige 
kan misstänkas ta allvarlig fysisk, psykisk eller annan skada om uppgifterna lämnas till 

vårdnadshavaren. 
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Vad kan bryta sekretessen? 

110 kapitlet OSL finns de sekretessbrytande bestämmelserna. 

Samtycke Den enskilde kan lämna sitt samtycke till att uppgiften röjs. Det finns inga krav på att 
detta ska ske skriftligt eller på något annat sätt. Däremot ska ett samtycke vara preciserat vad 
gäller vilka uppgifter som får lämnas ut och till vem. 

Justitieombudsmannen (JO) har (JO 1999-12-20, dnr 2669-1988) ansett att man inom so
cialtjänsten, i de fall samtycke bedöms behövas, bör införskaffa ett uttryckligt och skriftligt 
samtycke. Detta då det regelmässigt handlar om utlämnande av uppgifter av känslig natur. 
Samtycket bör undertecknas av den enskilde själv och riktas till myndigheten och inte till 
tjänstemannen (JO 1990/91 s 366). 

Ett samtycke kan vara partiellt, dels så att det avser endast en viss uppgift i en större infor
mationsmängd, dels så att det riktar sig till en viss adressat. Vid utformningen av ett skriftligt 
samtycke bör noggrannhet iakttas, så att samtycket inte blir mer omfattande än vad den 
enskilde avsett. JO har vid flera tillfällen kritiserat myndigheter för samtycken som formulerats 
för brett (JO 1997/98 s 328 samt JO 1997-12-30, dnr 2864-1996). 

Uppgiftsskyldighet Sekretessen hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet om 
uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning. Detta framgår av 10 kap 28 § OSlo 

Uppgift mellan sacialtjänst och hälso- och sjukvård Av 26 kap 9 § OSL framgår att sekretessen 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården inte hindrar att informationsutbyte sker dem 
emellan beträffande barn och ungdom under 18 år och deras närstående. Detta om det behövs 
för att kunna ge nödvändig vård, behandling eller annat stöd. 

Uppgift till polis och åklagare Av 10 kap 19 - 23 § OSL framgår att sekretessen inom hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten i vissa fall inte hindrar att uppgift lämnas till polis och åklagare. 

Skyldighet att anmäla till socialtjänsten Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom 

samt andra myndigheter inom hälso-och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 

sådana myndigheter. (Gäller även enskilt bedriven verksamhet som berör barn och unga, liksom 

för verksamma inom enskild verksamhet inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst) . 
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Kapite/4 

Krisstöd 

Krisstöd vid allvarlig händelse 
Uppgifterna pa sid 35-37 är i huvudsak hämtade fran Sociolstyrelsens kunskopsunderlog. "Krisstöd vid ollvorlig 
händelse". De rekommendationer som lyfts from i kunskopsunderlaget har i regel stöd från forskning. 

Det krävs kunskap ach personlig lämplighet för att kunna ge ett bra krisstäd. Här följer några 
övergripande råd: 

Krisstödet ska vara föregripande och inte innebära en väntan på att problem uppstår eller krav 
ska uppkomma. 

Krisstödet ska vara lättillgängligt. 

Det är viktigt att krisstödet är länkat till samhällets övriga insatser. 

Efter bedömning och akutinsatser är det lämpligt att den drabbade vid behov erbjuds ett mer 
långsiktigt och kontinuerligt krisstöd genom överlämning till rätt instans efter akutfasen 

En kontinuerlig utvärdering av insatserna efter en allvarlig händelse är nödvändig för att kunna 

lära av dessa erfarenheter. 

Stödcentra 

Det finns goda erfarenheter av upprättande av stödcentra. Dessa kan ha följande uppgifter: 

• En funktion för att kunna informera, ge råd och hänvisa drabbade och andra. 

• En funktion för att ge människor krisstöd. Sårbara grupper, t.ex. barn, får speciell 
uppmärksamhet. 

• En funktion som koordinerar stödet från olika instanser samt remitterar drabbade till 
andra inrättningar. 

• En funktion för att samla på sig och hantera olika data som gäller den allvarliga 
händelsen. Förberedelse för de kommande mellan- och långtidsfaserna. 

• En reception där människor tas emot. 

• Ett utrymme där de olika stödfunktionerna håller till. 
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Fem principer för akut stöd 

Hjälparens roll är bland annat följande: 

• Förstärka de drabbades känsla av säkerhet och trygghet. 

• Bidra till att lugna. 

• Stärka känslan av självtillit och tillit till samhällets förmåga. 

• Stärka samhörigheten med andra drabbade och närstående. 
• Stärka de drabbades känsla av hopp. 

Krisstödets "första hjälpen" 

Hjälparen bör tänka på följande: 

• Skapa mänsklig kontakt på ett empatiskt och icke-påträngande sätt. 

• Ge de drabbade en omedelbar säkerhet och förmedla fysisk och emotionell trygghet. 

• Lugna drabbade som är emotionellt överväldigade och utom sig. 

• Hjälp drabbade att uttrycka sina akuta behov samt inhämta ytterligare nödvändig infor
mation. 

• Erbjud praktiskt stöd och information för att hjälpa de drabbade att ta itu med sina 
behov. 

• Koppla så snart som möjligt samman drabbade med nätverk för socialt stöd, inklusive 
familjemedlemmar, vänner, grannar och kommunala hjälpinstanser. 

• Stöd positiva bemästringsstrategier (självhjälp) genom att berömma och stödja de drab
bades starka sidor och hanteringsförmåga, samt att uppmuntra vuxna, barn och familjer 
att ta en aktiv del i sin återhämtning. 

• Förmedla information som kan hjälpa de drabbade att bemästra traumats psykologiska 
påverkan. 

• Skapa ett kontinuerligt krisstöd genom att koppla ihop den drabbade med personal från 
samhällets övriga stödinstanser. 

Alla som varit med om traumatiska händelser bör få möjlighet till stöd som är förmedlat på ett 

empatiskt sätt. Stödet kan vara praktiskt, emotionellt och socialt. Särskild uppmärksamhet 

behöver riktas mot barn. Det finns fördelar med att ge information om vanliga reaktioner och 

råd för bemästring. För personer med lättare reaktioner och reaktioner som varat mindre än fyra 

veckor är det tillräckligt med "observerande väntan" (eng. watchful waiting). 

Se vidare bilaga 7. 
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KapitelS 

Termer och begrepp 

5.1 Organisation 

Allvarlig händelse: Samlingsterm för händelser som är så omfattande eller allvarliga att 
resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. 

Anhöriglinje: Vid en allvarlig händelse öppnar Landstinget Västmanland en telefonlinje 
bestående av ett antal telefoner. Hit kan närstående vända sig för att få information om 
inkommande patienter. 

Extraordinär händelse: En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver 
skyndsamma insatser aven kommun eller ett landsting. 

Kamedo-rapport: 
En utgiven sammanställning aven inträffad allvarlig händelse, där bland annat Socialstyrelsens 
observatörer analyserat hur hälso- och sjukvården agerat och dragit slutsatser om hur 
krishanteringsförmågan kan förbättras. 

Katastrof: Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta 
behovet. Belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan 
upprätthållas. 

Kris: En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 
grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala 
resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa 
krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. 

Krisberedskap: Beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer 

Krisberedskapsförmåga: Ett sammanfattande begrepp för krisledningsförmåga, operativ 
förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. 

Krisledningsförmåga: Förmågan inom ett verksamhets- eller ansvarsområde att vid allvarliga 
störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget verksamhets- eller 
ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid behov kunna samverka 
i samordning och koordinering med andra aktörer och deras åtgärder. 

Krisledningsplan: En på förhand överenskommen strategi för att kunna hantera en kris . Beslutas 
av ansvarig nämnd, styrelse etc. 

36 



Krisstöd : Sammanfattande benämning på stödjande åtgärder som kan ges till drabbade vid en 
allvarlig händelse. 

Normativa beslut: Övergripande beslut som handlar om organisationens roll. Kan exempelvis 
handla om att ändra en verksamhets uppgift utifrån de behov som uppstår vid en allvarlig 
händelse. 

Närsjukvård: närsjukvård är ett samlingsbegrepp för vård som erbjuds patienten nära hemmet. 
Primärvården utgör i de flesta fall basen för närsjukvården. 

Operativ förmåga: Förmåga inom ett verksamhets- eller ansvarsområde att snarast påbörja 
åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade hän
delser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av det 
inträffade. 

PKl-grupp (Psykologisk och Psykiatrisk katastrofledning) : ledningsgrupp inom lands
tinget/regionen med uppgift att leda och samordna hälso- och sjukvårdens psykologiska, sociala 
och psykiatriska stödinsatser till drabbade, närstående och personal vid allvarlig händelse. 

POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande): Verkar inom kommunen och är avsedd 
att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga 
och personal vid allvarlig händelse. 

Prehospital akutsjukvård: Omedelbara medicinska insatser som görs av hälso- och sjuk
vårdspersonal utanför sjukhus. 

Riskanalys: Systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang. 

Samhällsviktig verksamhet: En verksamhet är samhällsviktig ur ett krisberedskapsperspektiv om 
den uppfyller det ena eller båda av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig 
kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad händelse 
ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Sjukvårdsledare: Person i hälso- och sjukvården som administrativt leder sjukvårdens arbete. 

Skadehändelse: Händelse som orsakar skada på människor, miljö eller egendom 

Skadeområde: Område runt skadeplats inom vilket sjukvårds- och räddningsinsatser leds och 
organiseras. 

Skadeplats: Plats där ska de händelse har inträffat. 

Stor olycka: Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta 
behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att 
upprätthålla normala kvalitetskrav. 

37 



Stödcentrum: I samband med en allvarlig händelse kan ett stödcentrum upprättas. Inom 
sjukhusens ram framför allt för närstående. Hos kommunerna även för andra grupper som är i 
behov av stöd. På ett stödcentrum kan exempelvis ges praktisk hjälp, en kopp kaffe, information, 
stödsamtal med mera. Dock inte behandlande insatser. 

Särskild sjukvårdsledning: Förberedd organisation för att leda hälso- och sjukvårdens insatser 
vid allvarlig händelse. 

Säkerhetssamordnare/utvecklare: Har till uppgift att aktivt arbeta med frågor inom krishan
tering och internt säkerhetsarbete, ibland även internt skydd och IT-säkerhet. 
TIB (Tjänsteman i beredskap): Person i beredskap som kan ta emot larm vid en allvarlig händelse. 

5.2 Regelverk 

Allmänt råd: Utfärdas av exempelvis Socialstyrelsen eller MSB. Utgår från en författning och är 
rekommendationer till stöd för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan tillämpas. 

Föreskrift: Föreskrifter är bindande, det vill säga, de är rättsregler som bestämmer enskildas och 
myndigheters handlande. De kan på regeringens bemyndigande utfärdas av exempelvis 
Socialstyrelsen (Socialtjänst, Hälso- och sjukvård) eller Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) (Räddningstjänst) . 

Förordning: En förordning, i detta sammanhang, är en rättsregel som beslutas av regeringen. 
Dessa, liksom lagar, är bindande och ska följas. 

JO-uttalanden: I sin tillsynsverksamhet gör JO kritiska, vägledande och/eller rådgivande 
uttalanden. JO:s uttalanden saknar juridiskt bindande verkan och uttalandena påverkar inte HD, 
AD eller andra domstolar, men uttalandena har traditionellt sett ansetts ha stor betydelse för 
myndigheternas handlande. 

lag: Riksdagen stiftar lag. Det förutsätts att de verksamheter eller/och individer som berörs av 
lagstiftningen också har kännedom om den. 

Vägledning: Utges som ett stöd för exempelvis planering. 

Rättspraxis och Prejudikat: Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa 

myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstil

lämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. 
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5.3 Förkortningar 

Förkortningar som rör lagstiftning 

AMl: 
BrB: 
FSO: 

Arbetsmiljöiagen 
Brottsbalken 
Förordningen om skydd mot olyckor 

FXO: Förordningen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser och höjd beredskap 

HSl: 
Kl: 
LSO: 
LSS: 
lVM: 
lVU: 
lEH: 

OSl: 
Pl: 
RF: 
RB: 
Sol: 
TF: 

Hälso- och sjukvårdslagen 
Kommunallagen 
lagen om skydd mot olyckor 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 
Offentlighet och sekretesslag 
Polis lagen 
Regeringsformen 
Rättegångsbalken 
Socialtjänstlag 
Tryckfrihetsförordningen 

Övriga förkortningar 

ASS: Akut stressyndrom 
CRISMART: Crisis Management Research and Training 
FRG: FriVilliga resursgrupper 
FÄ: Farliga ämnen 
KASAM: Känsla av sammanhang 
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
PTSD: Posttraumatiskt stressyndrom 
RPS: Rikspolisstyrelsen 
SAM: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SOU: Statens offentliga utredningar 
SKl: Sveriges Kommuner och landsting 
SUV: Skydd, undsättning och vård 

Referenser: 

En Regional Handbok, Region Halland 

Modernt krisstöd, P-O Michel 

Psykologisk första hjälp, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 
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Bilagor 

Endast tillgänglig för personal inom kommunernas och landstingets 
krisverksamheter. För djupare inläsning inom området. 

1) Underlag till checklista POSOM 

2) Exempel på resursavtal för stödpersoner 

3) Broschyr 

4) Checklista för innehåll i POSOM-väska 

5) Psykologisk "första hjälpen" och modernt kris stöd 

6) Studier, rapporter, handböcker, vägledningar och artiklar 
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Bilaga 1 

Checklista för POSOM styrgrupp 

1. När larmet kommer till POSOM ........ ..... ......... ............ ... ..... ... .... ...... .............................. 2 

2. POSOM interna arbete .... ..... .................................. ..... ....... ........ ....... ............................. 2 

a. Förslag till fördelning av funktioner ............ ...... ............... ............... ............... .......... ....... 2 

b. Verktyg för at! underlätta arbetet ............. .......... .. .............................. ... .... .. ......... ... ....... 2 

c. Loka ler ............ ......... ...... ...................................... .. ......... .. ........ ... .... .............. .. ............. . 2 

e. Stödpersoner. ............................................ ... .... ........................ ................................ ..... 2 

f. Extern/intern kommunikation .................. .............. .... ................. ... .......... ....... .. ...... ........ 3 

g. Massmedia - hänvisas till media ansvarig .......... ... ... ... ............................. .... .... ... .. ........ 3 

g. Mat och förtäring ... ................................... .................................................. ................... 3 

h. Övrigt ........................ ...... .. .... .............................. ... ... ... ........ ... ....................... ............... 3 

3. Vid dödsfall .............. .................. .. ............ ......................... ..... .... .. ... .................. ....... ...... 4 

4. Lathund för styrgruppen .......... .............................. ... .................................... ................. .4 

a. Gå igenom följande punkter tillsammans .... .... .... .................. ..... ......................... .......... 4 

b. Viktiga telefonnummer .. ..... ..................................... .. .................................. .. ... ............. 5 

SOS alarm ................................... ...... ............. ... ......... ..... ........... ... ... .... ... ............ .......... 5 

Räddningsledare ................................... ...... .. ........................... .. ....... .. ........................... 5 

Polisledning ................ ....... ................................. .......................................... .................. 5 

PKL ...................... ... .................. ....... ... ..................... .. ..... .. .. ... ... .......... ... ........................ 5 

Primärvården ............................................ .. .................... ..................... .......................... 5 

Ansvarig stöd person på omhändertagandeplatsen .................................... .. .......... ........ 5 

5. LOGGBOKS BLAD för stödpersoner och POSOM styrgrupp ......................................... 6 

6. Lathund för stödpersoner ............................. ..................................... ........... .............. ... . 7 

7. Lathund för styrgruppens kontaktperson på omhändertagandeplatsen ......................... 7 

8. REGISTERKORT för kontaktperson/stöd person ........................................................... 8 



1. När larmet kommer till POSOM 
a. Orientera er om läget och uppgiften 

b. Kontrollera insats behovet 

c. Vad har hänt? 

d. Vem är drabbad? 

e. Var hände det? 

2. POSOM interna arbete 
a. Krisgruppen samlas 

b. Ring in POSOM medlemmar 

c. Ordna telefoner, Id-kort till POSOM gruppens medlemmar 

d. Märk ut lokalen 

a. Fors/ag till fördelning av {1Il/ktioner 
I. Chef, stf chef, administration med dagbok/logg, samband , underhåll/personal 

II. Lägesfunktion, analysfunktion samt information externt/internt 

II I. Kontaktperson mot stödpersonerna och resurspersonerna 

b. Verktyg {ör aU underlätta arbetet 
I. stabsarbetsplan, resurstablå, sambandsplan, organisationstablå, meddelandeblanketter, 

dagbok 

II. Lägesrapporteringar, dvs. kontinuerlig avstämning av läget inom gruppen 

II I. Fysisk miljö, möblera om vid behov 

IV. Ange och lista de som berörs av krisen. Definiera deras olika behov av stöd och 
uppföljning 

c. Lokaler 
I. Välj och iordningställ lokal som samlingslokal/insatscenter. 

II. Tänk på! 

• kommunikationsmöjligheten, 

• tillgänglighet 

• tillräckligt med antal rum tex. Samlingsrum, informationsrum, rum för enskilda 
samtal , expeditionsrum, "fikarum" 

• skyltning, utmärkning av insatscentret 

• utse ansvarig för insatscentret/samlingsplats 

e. StödjJersulIer 
I. Ring in stöd personer 

II. Schemalägg personal 

II I. Fördela checklistor, registrering av inblandade i olyckan 



f. Extern/i/ltern kommlllllkatiol1 
I. Eventuellt knyta till oss kommunens Informatör 

II . Informera fortlöpande chef och ledningen om aktuellt läge 

III. Regelbunden information till stöd personer, anhöriga, krisdeltagare 

IV. Information till all personal, även icke direkt berörda för att undvika onödigt oro 

V. Använd intern - TV, Internet, lokalradio 

VI . Eventuellt utnyttja tolktjänst - se telefonlista 

VII. Förstärk eventuellt Växeln 

g. Massmedia - /länvisas till media ansvarig 
I. Regelbundna, täta och väl genomförda presskonferenser ger möjlighet att sprida viktig 

information och därmed motverka ryktesspridning. 

II. Enskilda personer som kontaktas av media skall inte lämna ut uppgifter utan hänvisa till 
skolchef/skolledning/informatör. 

II I. För information om de drabbade, hänvisa till polisens och sjukvårdens 
informationsnummer. 

IV. Tänk på de drabbades integritet och skydda dem. 

g. Mat och /6rtäring 
I. Utse ansvarig för mat och förtäring 

II. Kontakta köket 

II I. Den ansvarige specificerar vilka behov som kan föreligga och hur snabbt mat kan 
behövas tas fram. 

• Varm och kall dryck 

• Smörgåsar och frukt 

• Choklad och godis 

Ii. Övrigt 
I. Kontrollera att det finns namnskyltar, skyltar för utmärkning av lokaler, beställning av mat, 

dryck, smörgåsar och frukt. 

II. Ombesörj att det finns en aktuell telefonlista på POSOM ledningsgrupp och stödpersoner 
i Växeln. 

III. Kontrollera även personallistor, anhörigiistor, elevlistor. 

IV. Kartor över området och lokaler. 

V. Hämta krisstödsväskorna som finns hos .................. ..... .. . .. . ...... .. 

VI. Vid behov beställ fordon. 

VI I. Kontakt med anhöriga 



3. Vid dödsfall 
a. Polisen och sjukvården ansvarar för at! lämna dödsbudet 

b. Utse stödperson till familjen och håll kontakt med familjen under sorgarbetet. 

c. Samla personalen, låt personalen stanna på arbetsplatsen om så önskas. 

d. Säkerställ at! även de som ej är i tjänst erhåller information. 

e . . Ordna minnesstund - ta hänsyn till den avlidnes och anhörigas religion och önskemål. 
Psalmbok, musik, ljus samt texter finns i krisstödsväskan för stödpersonerna. 

f. Förhindra ryktesspridning. 

g. Besök olycksplatsen vid lämpligt tillfälle . 

Bra frågor att ställa sig: 

VILKEN ROLL HAR JAG I DETTA ARBETE? 

GÖR JAG RÄTT SAK NU? 

4. La thund för styrgruppen 

a. Gå igenom följande pill/kiel' tillsammal/s 

• Bedöm beredskaps läge 

• Fördela arbetsuppgifter 

• Om bemanningen är för låg , kontakta SOS som kontaktar närliggande POSOM grupper 

• Meddela SOS alt vi är samlade. SOS förmedlar meddelandet till räddningsledaren 

• Meddela PKL och Primärvården at! vi är samlade 

• Bedöm vilka insatser som är aktuella 

• Bedöm behovet av stödpersoner och utse kontaktperson för stödcentrat 

• Bestäm lokal för omhändertagande tillsammans med räddningsledare 

• Om möjligt skicka med kontaktpersonen en mobiltelefon och laddare 

• Meddela kontaktpersonen det telefonnummer som ska ringas till ledningsgruppen 

• Utse ansvarig för massmedia 



b. Viktiga tele!o/IIIIJIIUfIf'f 

SOS alarm 

Räddllillgsledare 

Poli~lednillg 

PK!. 

Prirnårvål-den 

via SOS 

via SOS 

AnsvaI"ig stödpersoll på omhälldertagalldeplatsen 



Datum: 

5. LOGGBOKSBLAD för stödpersoner och POSOM styrgrupp 

Förd av Klockslag Utförd Atgärd 



6. Lathund för stöd personer 

• Lyssna noga på vad ledningsgruppens kontaktperson på platsen informerar om 
• Fyll i gult registerkort för varje drabbad 
• Undersök vilka behov de drabbade har av mat, kläder, vila, telefonhjälp, mm 
• Dela eventuellt in de drabbade i mindre grupper 
• Hjälp de drabbade med allehanda praktiska saker. Begär resurser av kontaktpersonen på 

plats 
• Var bered på att följa med någon eller några av de drabbade till sjukhus, övernattning 

eller hemorten 

7. Lathund för styrgruppens kontaktperson på 
omhändertagandeplatsen 

• Informera stödpersonerna om att du är ledningsgruppens kontaktperson på platsen. Ge 
stödpersonerna all den information om läget som finns . Dela ut lathund, registerblad och 
informationsblad till stödpersonerna. 

• Upprätta en telefonförbindelse med ledningsgruppen 
• Håll kontakt med ledningsgruppen hela tiden 
• Se till att det finns rum där de drabbade har tillgång till telefon 
• För loggbok över åtgärder och telefonsamtal hela tiden 
• Begär resurser av ledningsgruppen som inte kan ordnas på platsen 
• Kontrollera alltid all information innan den vidarebefordras till de drabbade. Repetera 

informationen. 
• Kontakta ledningsgruppen i de fall då stödpersoner behöver följa med de drabbade hem 

eller till övernattningsställe. Ledningsgruppen tar kontakt med POSOM gruppen på 
hemorten och med eventuellt övernattningsställe 

OBS!! 

Hänvisa media till räddningsledning, polisen eller POSOM styrgrupp. 

Kom ihåg att alla kontakter med SOS, räddningsledning, polisen, PKL sker genom 
POSOM ledningsgrupp 



8. REGISTERKORT för kontaktpersonjstödperson 

Uppgift med * är obligatorisk, övriga uppgifter fylls i om behov finns 

• Namn 

• Personnummer 

• Telefon 

Kommun 

Församling 

Telefon till närstående 

---------- -----
• Släktförhållande/relation till vem 

• Ev. behov av tolk/språk 

Skadade anhöriga som förts till sjukhus i Sjukhus: 

J------,---~-------
! ---------·---1-----------
i 

... ,_. __ , ____ ,_. ___ , __ .. ____ .,~ .. _... _ ._, _ .. _" ... _.'. __________ . __ . ___ .___ .' __ .. _ '. _._.,_ .. , _____ '"~._._., .. _._ ................. _...1 __ . _____ . ___ ... , .. ___ .. __ , __ , .... ,._. ___ . __ . ____ ., __ 

Övriga uppgifter 

Kontaktperson/Stödperson 

--- ---- -----------
(inom katastrofarbetet) 
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Resursavtal stödperson POSOM 

_________________________ ärstödpersoni __________________ __ 

kommun. 

I uppdraget ingår att vara stödperson under pågående POSOM-händelse 
och följa de instruktioner som du får från ledningsgruppen. 

Som stödperson kommer du att vara verksam vid stödcentrum eller på 
annan anvisad plats. 

Behovet av din insats kan komma att behövas under ordinarie arbetstid 
men även under ledig tid (kvällar, helger och natt). 

För att upprätthålla din kompetens och var insatt i uppgiften som 
stödperson ska du ta del av Handbok POSOM/PKL i Västmanland och 
delta i de utbildningar/övningar som genomförs enligt handboken. 

Ordinarie verksamhet ansvarar för stöd personens ersättning under tiden 
för uppdraget. 

Datum' _______ _ 

Stödperson 

Ledningsansvarig POSOM 



Resursavtal stödperson PKL 

____________ är stödperson i PKL-organisationen 
Landstinget Västmanland 

I uppdraget ingår att vara stödperson, vid allvarlig händelse till patienter 
samt deras närstående som inkommit tiII sjukvården och följa de 
instruktioner som du får från ledningsgruppen. 

Som stödperson kommer du att vara verksam vid stödcentrum eller 
bemanna sjukvårdens anhöriglinje. 

Behovet av din insats kan komma att behövas under ordinarie arbetstid 
men även under ledig tid (kvällar, helger och natt). 

För att upprätthålla din kompetens och var insatt i uppgiften som 
stödperson ska du ta del av Handbok POSOM/PKL i Västmanland och 
delta i de utbildningar/övningar som genomförs enligt handboken. 

Ordinarie verksamhet ansvarar för stödpersonens ersättning under tiden 
för uppdraget. 

Datum _ ______ _ 

Stöd person 

Ledningsansvarig PKL 



Här kan du få hjälp 
Kontakta polisen 
Om du har frågor om eller är orolig för att det hänt 
dina närmaste något. Polisen är också tacksam för tips 
som kan förhindra eller avbryta brottsliga gärningar. 
Du når polisen via vårt nationella telefonnummer 114 
14, där kan du göra anmälningar, lämna tips eller få 
upplysning. Du kan också enkelt komma i kontakt 
med polisen via vår hemsida www.polisen.se 
Akutsituation ring: 112 

Kont akta socialförvaltningen 
Om du har frågor om akuta sociala problem. 
Telefon kontorstid: ........... . 
Telefon jourtid: eller genom polisen: 11414 

Kont akta närsjukvården 
Om du har frågor om sjukvård eller hälsa 
Telefon: .......... eller 
Sjukvårdsupplysningen på telefon: 1177 
Akutsituatian ring: 112 

Kont akta räddningstjänsten 
Om du har frågor vad som hänt vid olyckan eller hur vi 
agerat. 
Telefon : .......... 
Akutsituatian ring: 112 

Kont akta svenska kyrkan 
Om du har behöv av medmänsklighet eller andlig 
vägledning. 
Jourhavande präst Telefon: 112 

Nationella informationsnumret 

Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha 

information om allvarliga olyckor som en stor 

trafikolycka eller brand, eller vid kriser som 

exempelvis större stormar, översvämningar eller 

sjukdomsutbrott. 

EU-gemensamt journummer för att anmäla 

försvunna barn. Journumret, 116000, ska vara 

tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU

land man befinner sig i, när sådana händelser 

inträffar. 

• • ' ' . ! 

~ 
. . 

" -....,;:; - :;;,-o • 

Polismyndigheten 
i Västmanlands län 

\.... • ../ LANDSTINGET 
l r VASTMANLAND 

Svenska kyrkan -=-
Ev. räddningstjänstlogga 

POSOM 

Psykiskt- och socialt 
omhändertagande 

~ .. ?; :;( .~ . . ~ .... 

kommunlogga 



Naturligt att reagera efter olyckan 

Svåra olyckor, trafikolyckor, allvarliga skador 
och dödsolyckor berör alltid många människor 
på något sätt. 
Av erfarenhet vet vi att skadade, anhöriga och 
andra berörda kan ha det svårt på olika sätt 
tiden efter olyckan. 

De första timmarna eller dagarna är man ofta chockad 
och olyckan känns overklig och långt borta. Men 
undan för undan kommer reaktionerna. 
Exempel på reaktioner 
• Påträngande inre bilder och ljud 
• Drömmar, Rädsla för att sova, ryckig sömn 
• Räd sla för att vara ensam 
• Upplevelser av hjälplöshet och ilska 
• Obesvarade frågor kan gnaga och göra det svårt att 
bearbeta och acceptera den olycka som hänt 

Vanliga frågor/funderingar 

• Varför hände det? 
• Vad blev gjort för att rädda 
• Kunde något ha gjorts annorlunda? 
• Vad hände egentligen på olycksplatsen då 
räddnings- och sjukvårdspersonal kom? 
I regel är det viktigt att få träffa personer som 
Varit med i den akuta räddningssituationen. 

POSOM i VästmanJands kommuner består av representanter f rdn 
socialförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och 
utbildnings!örvaJtningen, polisen, kyrka n och andra st ödpersoner. 

Kontakter för stöd vid kris 
I kris ska du i första hand ta kontakter för stöd enligt 
separat kontaktinformationen som finns i denna 
folder under rubriken Här kan du få hjälp. Vid större 
olyckor och katastrofer kan också POSOM kallas in. 
POSOM beskrivs nedan. 

När används POSOM? 
POSOM träder i funktion vid större olyckor och 
katastrofer som sker i kommunen eller där många 
kommuninvånare är inblandade. 
POSOM är att betrakta som ett nätverk som ska 
användas för att förstärka samhällets ordinarie 
resurser när dessa är otillräckliga eller otillgängliga. 

POSOM kan ge dig stöd vid större olyckor 
POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt 
omhändertagande. Om en större olycka eller 
katastrof sku lle inträffa i kommunen eller om 
kommuninvånare finns med i olyckor utanför 
kommunen, finns ett nätverk av personer som kan 
träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga. 
Förutom att erbjuda psykosocialt stöd så kan POSOM 
vid en kris hjälpa till med att: 

• Ordna samlingsplatser, mat, transporter mm för 
drabbade och anhöriga 
• Hjälpa till med information till anhöriga 
• Ha kontakter med massmedia 
• Vid behov kalla in ytterligare resurser från olika 
organisationer POSOM iakttar tystnadsplikt i vad som 
kommer fram vid insatserna . 



Bilaga 4 

Checklista för innehåll i POSOM-väska 

• Handbok 

• Adresslista och telefonnummer POSOM 

• Adresslista och telefonnummer PKL gruppen 

• Anteckningsböcker 

• Insatsrapporter 

• Broschyrer 

• Bok: I saknaden av Lars Björklund och Fredrik Karlsson 

• Västar 

• Namnbrickor 

• Pennor 



Riktlinjer för förmedling av Psykologisk första hjälp, 
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KCKP) 

Huvuddelarna i Psykologisk första hjälp 

Kontakt och åtagande 
Mål: Att möta kontaktsökande drabbade individer och att skapa kontakt på ett icke 
inträngande, medkännande och hjälpfullt sätt. 

Säkerhet och trygghet 

Bilaga 5 

Mål: Att kontinuerligt ombesörja säkerhet och förmedla fysisk och känslomässig trygghet 

Stabilisering 
Mål: Att vid behov lugna och förankra drabbade som är känslomässigt överväldigade, 
upprörda eller förvirrade. 

Behovsinventering 
Mål: Att identifiera omedelbara behov och problem, samla ytterligare information och 
planera förmedling av Psykologisk första hjälp. 

Praktiskt stöd 
Mål: Att erbjuda praktisk hjälp till drabbade genom att engagera sig i de omedelbara 
behoven och problemen. 

Socialt stöd 
Mål: Att hjälpa till att etablera kontakt med andra stödpersoner, inkluderat 
familjemedlemmar, vänner och samhällets andra hjälpinstanser. 

Information och bemästring 
Mål: Att förmedla information om stressreaktioner och bemästringsstrategier för att minska 
känslan av bedrövelse och understödja anpassningsförmågan. 

Fortsatt stöd 
Mål: Att hjälpa drabbade att komma i kontakt med de samhällstjänster de behöver och att 
informera om möjligheterna att få tillgång till andra tjänster de kan behöva framöver. 

Dessa mål som är själva kärnan i Psykologisk första hjälp utgör de grundläggande motiven till 
att förmedla stöd första dagarna och veckorna efter en katastrof. Dessa mål måste man ta 
itu med på ett flexibelt sätt och använda sig av strategier som är specifika för barn, familjer 
och vuxna. Den tid som avsätts för varje mål kommer att variera från person till person 
beroende på de enskilda omständigheterna och behoven. 



Riktlinjer för förmedling av Psykologisk första hjälp 
• Börja med vänlig observation, träng dig inte på. Ställ sedan enkla, respektfulla frågor 

för att komma fram till hur du kan var behjälplig. 

• Initiera kontakten först efter det att du har observerat situationen, personen eller 
familjen och efter att ha kommit fram till att din kontakt sannolikt varken blir 
påträngande eller avbrytande. 

• Var beredd på att bli endera avvisad eller överbelastad av drabbade individer och var 
noggrann med att uppträda respektfullt mot varje person som du kommer i kontakt 
med. 

• Tala lugnt. Var tålmodig, tillgänglig och mottaglig. 
• När du talar, använd enkla, konkreta termer; använd inte förkortningar. Om 

nödvändigt tala långsamt. 

• Om drabbade vill tala, var beredd att lyssna. När du lyssnar, fokusera på vad de vill 
framföra och hur du kan hjälpa. 

• Ge erkänsla för de saker som individen redan har gjort för att förbättra sin situation. 

• Anpassa din information och dina klargöranden för att möta individens behov efter 
hand. 

• Förmedla korrekt och åldersanpassad information och korrigera oriktiga antaganden. 

• Om det är något du inte vet, säg det och erbjud dig att ta reda på hur det faktiskt 
förhåller sig. 

• När du kommunicerar via tolk, titta på den du talar med och inte på tolken. 
• Kom ihåg att Psykologisk första hjälp är till för att minska nödställdhet, att hjälpa till 

med det nödvändigaste och främja anpassningsförmågan, inte för att locka fram 
detaljer om traumatiska erfarenheter eller förluster. 

Undvik följande 

• Gör inga antaganden om drabbades upplevelser eller vad de varit med om. 
• Utgå inte från att alla som varit exponerade för en katastrof kommer att bli 

traumatiserade. 

• Sjukförklara inte. De flesta reaktioner är förståeliga och förväntade med hänsyn till 
vad individer som varit utsatta för katastrofer kan ha upplevt. Benämn inte 
reaktioner för "symtom" och tala inte i termer av "diagnos", "tillstånd", "sjuklighet" 
eller "störningar." 

• Bemöt inte drabbade med beskyddande nedlåtenhet och fokusera inte heller på 
deras 
hjälplöshet, svaghet, misstag eller oförmåga. Vänd istället fokus mot vad individen 
har 
gjort bra eller om denne har bidragit till att hjälpa andra, under eller efter händelsen. 

• Utgå inte från att alla drabbade vill eller behöver tala med dig. Ofta kan man genom 
att vara fysiskt närvarande, stödjande och lugn, hjälpa människor att känna sig 
tryggare och att hantera situationen bättre. 

• Genomför inte någon "debriefing" genom att fråga om detaljer kring vad som hände. 

• Spekulera inte och förmedla inte vilseledande eller grundlös information. Om du inte 
har kunskap om något som du blir frågad om, gör istället ditt bästa föra att ta reda på 

fakta. 



• Föreslå inte olika fantastiska ingripanden och hävda inte ogrundade åsikter som om 
de vore fakta. 

Barn och tonåringar 
• Sätt dig eller huka dig så att du kommer i barnets ögon höjd. 
• Hjälp barnen att sätta ord på sina känslor, sina bekymmer och sina frågor; förmedla 

enkla benämningar på vanliga käns lomässiga reaktioner, till exempel arg, ledsen, 
rädd eller orolig. 

• Anpassa dig till barnets språk för att underlätta kontakten och för att hjälpa dem att 
känna sig förstådda och för att förstå sig själva. Öka inte på deras farhågor genom att 
använda ord som "förskräckt" eller "skräckslagen". 

• Anpassa ditt språk till barnets utvecklingsnivå. Typiskt för barn som är 12 år eller 
yngre är att de har mycket mindre förståelse för abstrakta begrepp och metaforer 
(omskrivningar) jämfört med vuxna. Använd ett direkt och enkelt språk så mycket 
som möjligt. 

• Tonåringar uppskattar ofta att få sina känslor, bekymmer och frågor bemötta på ett 
vuxet sätt snarare än barnanpassat. 



Modernt krisstöd 
Utveckling baserad på internationell litteratur, Per-Olov Michel 

Presentera dig och 
gör kort bedömning 
• Tillstånd 
• Beteende 
[51! mall !} 

Är individen 
• Instabil? 

Stöd 
akutfas 

Mall 1 
• Bedömning 

Reaktioner 
Trauma 
Riskfaktorer 
Status 

- Med!o:hei! 
-P$jtlw. 
-!""~ 

-~arn~m:: 

• Suicidal? 
• Farlig för sig själv 

elJerandra? 
H Sändtill ,1 

lämplig instans 

Mall 2 

• PFH 
Säkerhet, informera 
Lugna • I behov av akuta 

medicinska insatser? 

"'J 

Förmedla psykologisk 
första hjälp (PFH) 
• Basala behov 
(Se tIE" 2;, 

Uppföljning 

Undersök behov 
Praktiskt stöd 
Soci8~ stöd 
I'sykoedukation 
Fortsatt stöd 

• Utse kontaktperson 
• Proaktiv uppfö.tining 

• De som avböjer stöd 
• Kontaktinformation 

Akutfas: 1-3 dagar - törsta veckan 

Uppföljning • 
• Tillstånd • 
• Beteende 'OJ • 
• Har akut f---. 

stressreaktion • 
avklingat? • 

Ja 

Förnyad uppföljning 
och !>&dämning 
• 1 vecka -1 manad 

Sorg? 
Sömnproblem, ångest? 
Tidigare psykiska 
problem? 
Andra riskfaktorer? 
Tecken på akut 
stressyndrom (ASD)? 
(fran dag 4} 

(se 'TEll 3,:' 

Mall 3 
• Akuta interventioner" 

Information 
Psykoedukation 

• Normalisering 
Saeiatt nätverk 
Ko rt KBT vid ASD 

• Om flera barn drabbade 
Interventioner i skolan 

• IndividueJn stöd 
Stöd till föräldra r och 
familjer 

• Stödgrupper 
• Fi)r1ustdrabbade 
• Ö yerlevande 

• Stödcentrum 
• Hemsida, sociala medier; 

telefonlinjer 



Bedömning, behandling 

Mellanfas: l vecka - l månad, långtidsfas 

Uppföljning :...eJ Bedömning 
• Normalisering? • Depression? 

• .Ängest? 
Ja • Bruk av alkohol? 

• Komplicerad sorg? 
Efter 1 månad 
• Screening PTSD . Tsa, PCL-C 

• Barn: CPSS 
~~m:1l t ) 

Förnyad 
uppföljning 
• Efter behov 
• Efter 3, 12 mån 

(screening) 

Stöd för insatspersonal 

Bedömning MJ Stöd avslutas 
• Behov av stöd? 
{se mIIl l } 

l .Ii 
Ledare, 
kamratstödjare 
• Första hjälp vid 

stress (FHS) 
• Gruppstöd 
(se 11'1311 Z) 

l 
~:a 

Räcker stödet? 

1 '''J Tillstånd? 

· PTSD 
Professionell • Depression 
bedömning · Angest 
• FHV · Missbruk . Screen in g Behandling 

FHS - Första Hjälpen vid Stress 

PTSD - Posttraumatisk stressyndrom 

ASD - Akut Stressyndrom 

PFH - Psykologisk Första Hjälpen 

Mall 4 
• Efter 1-2 veckor 

Förmaga till 
psykologisk 
återhämtning 
Behandling vid 
behov 

• Efter 1 månad 
Behandling PTSO 
-E~~ 
-TIa'~raa 

(TF-!GT EIIi~R;' 

• Långtidsfas 
Kvarstående 
komplex! 
fOrlusIsyndrom? 
Rehabilitering 

Mall 1 
• Bedömning 

• Typ avexponering? 

· Var i stresskontinuum? 

Mall 2 
• Kontinuet1ig FHS 

· Kolla 

· Semordne 

• ÖvrigFHS 

· Säkerhet 
• Lugna 

· Kontakt 
• Funktion 

· Tillit 

• Gruppstöd 
• UtJIiirrJering 8V insats 

· Socialt stöd i grupp 
-l'ltI~') 

- P$yXtIel!I.!oa.ttJ.~ 

_~r;'\'C.I~rl.V 

- StX!a.t:! :l~'e.r.J( 
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Studier, rapporter, handböcker, vägledningar och artiklar 

Handböcker och vägledningar 

• Handbok i Psykologisk första hjälp. Utgiven av Kunskapscentrwn för 
katastrof psykiatri . Översättning och anpassning till svenska förhållanden utifrån 
amerikansk förlaga. 2006. www.katastrofpsykiatri.uu.se. 

• Krisberedskap inom socialtjänstens område. Vägledning för planering. 2009. 
www.socialstyrelsen.se/ 

• Krisstöd vid allvarlig händelse. Kunskapsstöd för socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
www.socialstyrelsen.se/Lists/ Artikelkatalogl Attachments/8686/2008-123-
16200812317.pdf 

• Risk och sårbarhetsanalyser. Utgångspunkter för praktiskt arbete. Lunds universitet. 

2007. 
http://lup.lub .1 u. se/l uurl down! oad? func=downloadF i le&recordO Id =69 813 8 &fileO Id= 

995936 

• Psykosocialt omhändertagandevid särskilda händelser. Katastrofmedicinskt centrwn. 
2003 . 

Rapporter 

• Krisberedskap i kommunernas socialtjänst. Två frågeställningar: Hur är beredskapen 
för extraordinära händelser organiserad inom socialtjänsten och hur har kommunernas 
verksamhet med psykosocialt arbete utvecklats? 2005. www.socialstyrelsen.se/ 

• Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot 
oönskade händelser. 2010. www.msb.se/ 

• Samverkan i praktiken. Ett komplext möte mellan olika aktörer. 2010. MSB. 
www.msb.se/ 

• Bussolyckan Arboga-Högsjö. Landstinget Västmanland. 
2006.http://www.ltv.se/Image V ault/Images/id 4898/scope O/Image V aultHandler.aspx 

• Rapport från Lisebergsolyckan "Rainbow". Västra Götalandsregionen. 
2008.http://www.vgregion.se/upload/RegionkansliernaIPKMC/Liseberg%20Rainbow 
%20II.pdf 



Kamedo-rapporter 

Kamedo-rapporter från olika händelser. Socialstyrelsen analyserar i dessa hur hälso- och sjukvården 

agerar och drar slutsatser om hur krishanteringsförmågan kan förbättras. Det kan gälla både svenska 

och utländska händelser. 

Samtliga Kamedo-rapporter finns på Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyre lsen .se/ 

• Utöya, terrorattentat. Utgiven 2012. 
• Brandkatastrofen i Göteborg. Utgiven 200 l. 
• Branden på passagerarfårjan Scandinavian star. Utgiven 1993. 

• Estoniakatastrofen. Utgiven 1997. 

Studier 

• Uppföljning av svenska resenärer efter Tsunamin. Uppsala universitet. 
2006.http://www.katastrofpsykiatri.uu.selRapport%20tsunamistudien.pdf 

• Göteborgsbranden. En studie om kommunikation, rykten och förtroende. 
2000.http://rib .msb.se/Filer/pdf%SC 16349. pdf 

• Från tragisk overklighet till fattbar verklighet. En jämförande kvalitativ studie utifrån 
kristeorier. Linneuniversitetet 2007.http://lnu.diva-

portal.org/smashlget/diva2 :20S723/FULL TEXTO l 

• Behovet aven medmänniska. En kvalitativ studie om krishantering. Halmstad 
högskola. 20 l 0.http://hh.diva-portal.org/smashlget/diva2:394S17/FULL TEXTO I 

• Konsten att samverka. En kvalitativ studie om samverkan mellan kommuners 
krisberedskapsgrupper. Luleå tekniska universitet. 2010. http://epubl.ltu.se/1402-

1773/20 I 0/208/LTU-CUPP-I 0208-SE.pdf 

• Om social sårbarhet i samband med extraordinära händelser. En intervjustudie i 12 

kommuner. Lunds universitet. 2007. 
http://www.frivaJucram.lu.se/upl oadlL U CRAM/Pub likationer/T ui j asrapport I sI utversi 

on7sept07.pdf 

Artiklar 

• Psykologisk första hjälp i samband med katastrofer och olyckor. Läkartidningen nr 36, 

2006. 
http://www.katastrofpsykiatri.uu.se/forsta%20hjalp%20Iakartidningen%20nr%2039.p 

df 

• Överlevande svenskar efter tsunamin. Läkartidningen nr 41 , 2009. 
http://www.lakartidningen.se/O 7 en gine. php ?articleld = 12 8 82 



I SALA 
KOMMUN 

§ 30 

I '""lE' , 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-17 

9 (12) 

Dnr 2014/993 - (j 

Ansökan om bidrag för Chirons verksamhet för integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron är en ekonomisk förening, som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att driva ett socialt företag som arbetar med integre
ring. Chiron arbetar för att bygga upp en verksamhet inriktad på integrationsarbete 
för nysvenskar i samhället, mellan människor från olika länder samt mellan svens
kar och invandrare. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/31/1, missiv 
Bilaga KS 2015/31/2, underlag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 
att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan 
med Chirons verksamhet, där så är möjligt 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 

att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan 
med Chirons verksamhet, där så är mÖjligt. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 



2015/31/1 1 (1) 
2015-01-29 

MISSIV 

PIll SALA Ei 
~ KOMMUN 

SILVANA ENELO-JANSSON 
DIREKT: 0224-74 76 01 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALf4.l\urvilV1UiIJ 
Kommunsfyrelsens förvaltning 

MISSIV 

Ansökan om startbidrag tör Chiron - verksamhet tör 
integrationsarbete 

Bakgrund 
Chiron är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att driva ett socialt företag som arbetar med inte
grering. Chiron arbetar för att bygga upp en verksamhet inriktad på integrations
arbete för nysvenskar i samhället, mellan människor från olika länder samt mellan 
svenskar och invandrare. Verksamheten handlar om undervisning, språkträning, 
matlagning, sociala och samhälleliga kontakter, kurser, föreläsningar och kafe
möten. Deltagarna ska öka sin språkkompetens, få hjälp med integrering i samhället, 
hitta väg till ytterligare utbildning samt skapa eget arbete genom kooperativ eller 
anställning. Medlem deltar i verksamhet genom att arbeta i projekt för integration 
och näraliggande verks,amhet för bra social- och miljöhållbarhet. 

Chiron söker ett startbidrag på totalt 45.000 kronor för hösten 2014. Startbidraget 
ska täcka kostnader för hyresbidrag, köksutrustning, datorer och studiematerial. 
Utöver ekonomiskt bidrag önskas fri hyra av kommunens cyklar samt rätt att hyra 
bil från kommunens bilpool. 

Kultur- och fritidsutskottet och vård- och omsorgsnämnden har lämnat yttranden. 
Utskottet och nämnden har inte tidigare behandlat eller lämnat verksamhetsbidrag 
till ekonomiska föreningar, och har ej mÖjlighet att lämna startbidrag till Chirons 
verksamhet. 

Vård- och omsorgsnämnden ser ändå stora mÖjligheter att förvaltningens egna 
verksamheter kan utveckla ett samarbete med Chi ron, liknande det man har med 
Röda korset, Hyresgästföreningen och invandrarföreningar, med målet att skapa 
olika mötesplatser och aktiviteter för att underlätta integrationen. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 

att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan 
med Chirons verksamhet, där så är möjligt. 

(

' , f 
(~-"\ [\ \ 
~--:211 h~t_.::::; ~ \ '--. 

Silvana Enelo Jansson \ 
Chef för medborgarkontoret 

09 
Aktbiiaga 

'3 



Lis a KS 2015/31/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KULTUR- OCH FRITIDS UTSKOTTET I~~b~ 

§ KFU 56 

justerandes. sign 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Dnr 2014/993 

Yttrande över ansökan om startbidrag för Chiron - verksamhet för 
integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron har, i en ansökan inlämnad 2014-09-24, ansökt om startbidrag för 
uppbyggande av verksamhet som riktar in sig mot ett integrationsarbete för 
nysvenskar i samhället i Sala. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/36, yttrande och ansökningshandlingar 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidskontoret beslutar 
ilt.l uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande frän vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och styra i rätt riktning och eventuelltstötta 
Chi ron-verksamheten. 

Michael PB Johansson (M) och Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens 
yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara Illed och styra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsförvaltningcn 

t"v 111102?IJ~ 

UtdragsbestyrkarIde 

1.0 ilSj 



VON § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-16 

Ansökan om startbidrag från Chiron 

INLEDNING 

SALA KOIv'IMI:Il'\FI 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 2 6 
DiatiBM . 

;ZOllt 

Dnr 2014/1081 

Kommunstyrelsen begär yttrande över remiss gällande startbidrag till Chiron, 
ekonomisk förening, verksamhet för integrationsarbete. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/8/1. Förslag till yttrande. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att yttra sig i enlighet med förslag i bilaga och översända det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att yttra sig i enlighet med förslag i bilaga och översända det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

I Utd,agsbesty,kande 



VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

REMISSVAR GÄLLANDE STARTBIDRAG TILL KIRON-VERKSAMHETEN 

Kultur och fritidskontoret har i en skrivelse till kommunstyrelsen angående 
startbidrag till Kiron-verksamheten, Ekonomisk förening, föreslagit att Vård och 
omsorgsnämnden yttrar sig i frågan om startbidrag till Kiron-verksamheten. 

I den skrivelsen belyser Kultur och fritidskontoret på ett bra sätt problematiken 
kring att lämna kommunalt bidrag till en ekonomisk förening. Vård-och 
omsorgsförvaltningen kan inte göra annat än att instämma i den analysen. 

Däremot finns det stora möjligheter att vård - och omsorgsförvaltningens egna 
verksamheter kan utveckla ett samarbete med Kiron-verksamheten. Mycket av det 
som de beskriver som sin verksamhet görs idag redan men i kommunens egen regi. 

Ett samarbete finns idag mellan Röda korset, Hyresgästföreningen och 
invandrarföreningar där målet är att skapa olika mötesplatser och aktiviteter för att 
främja naturliga mötesplatser i närområdet och därigenom underlätta 
integrationen. 

Idag finns även Sala kommuns flyktingguide som ett antal dagar i veckan finns till 
hands på biblioteket. Flyktingguides roll är att hjälpa nyanlända att mötas och skapa 
kontakter med andra medborgare. Flyktingguiden ska med hjälp av 
Hyresgästföreningen, Röda Korset och Statsbiblioteket i Sala se till att sammanföra 
nyanlända tillsammans med andra medborgare genom (personliga kontakter), 
gruppaktiviteter och studiecirklar. 

I början på januari 2014 påbörjades ett samarbete med Röda korset och 
stadsbiblioteket kring ett språkcaft" där tanken är att träna svenska språket och 
prata om allt som handlar om att vara ny i Sverige, på svenska. 

Det finns stora möjligheter för Kiron-verksamheten att utveckla ett samarbete med 
Sala kommun och samtliga ovanstående aktörer. 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 
IFA 

1(2) 
2014-11-25 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförva!tnlngen 
Box 304 
733 2S Sala 

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

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 

mauro,pliscovaz@sala.se 
Direkt: 0224-7490 07 



§ KFU 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIOSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

10 (15j 

Dnr 2014/993 - b 

Yttrande över ansökan om startbidrag för Chiron - verksamhet för 
integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron har, i en ansökan inlämnad 2014-09-24, ansökt om startbidrag för 
uppbyggande av verksamhet som riktar in sig mot ett integrationsarbete för 
nysvenskar i samhället i Sala. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/36, yttrande och ansökningshandlingar 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidskontoret beslutar 
sill uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och styra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Michael PB Johansson (M) och Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens 
yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

sill uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och styra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgs förvaltningen 

;t~? 1~/02i1) ~ 

-----r------- -------------I Utdrags bestyrkande 

I 



Bilaga '3 2014/216/1 SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Till kommunstyrelsen 16 september 201 

Oiariens:?oJ4 !tJ'i'7~ IAktbilaga \ 

Vi i Kironverksamheten på Brunnsgatan 21, söker ett startbidrag från S 
kommuns, kommunstyrelse. 

I snart 1 år har vi arbetat för att bygga upp en verksamhet 
Vi har bildat Kiron ekonomiska förening, organisationsnummer, 769627-5531 

Dpb: 

"a 

Vår verksamhet är inriktad på integrationsarbete för nysvenskar i samhället, mellan 
människor från olika länder, och mellan svenskar och invandrare. 

I 

Det gör vi via undervisning, språkträning från analfabetnivå, arbetsträning, matlagning, 
sociala och samhälleliga kontakter, kurser, föreläsningar och kafemöten. Integration bl via 
arbetsträning inom vår verksamhet och vi ser i vår verksamhet en viktig mötesplats. 

Vid ett besök från Forum Syd, paraplyorganisation för Sida, för fördelning av pengar till 
organisationer, uttryckte de en önskan att vi skulle ta oss an att hjälpa föreningar i Sala att 
utveckla samarbeten med föreningar i andra läder, stora eller små. Vilket vi gärna gör. 
Vi bistår redan föreningar här som vill utveckla ett utbyte med en förening i antingen sitt 
hemland eller andra länder. 

Vi skickade en inbjudan till er politiker när vi hade öppet hus. 

Valresultatet visar med all tydlighet att detta är ett problemområde som varit eftersatt. 

Vi som jobbar med detta är Gunnel Söderström, Jeanne Kankindi, Burundi och Farzad 
Yary, född i Afganistan. De är eller varit ordförande i sina respektive hemlands föreningar. 
Tillsammans behärskar vi ett flertal språk. Vi har nu en person som arbetstränar här. Flera 
är på väg in från arbetsförmedlingen. 

I samarbete med Coompanion kan vi också hjälpa arbetslösa att bilda kooperativ och 
sociala företag, för att de själva ska kunna skapa sig arbetsmöjligheter. 

Vi söker bidrag för 
Startbidrag 
Hyresbidrag för resten av året. 
Köksutrustning 
Datorer. 
Teknik/Studiematerial 
OCH. Totalt. 
Cyklar Fri hyra 
Hyra Bil från bilpool 

Info 

5000 
12000 
5000 

16000 
7000. 

45000 kr 

Från Forum Syd kan blivande föreningssamarbeten med annat land söka bidrag för. Med 
fördel berätta om detta i skolor för att starta ungdomsgrupper som vill samarbete kring 
musik, kultur eller något av nedanstående. 

Kompetensutveckling 
Demokrati 
Mänskliga rättigheter 
Barns rättigheter 



_~ALA ~QMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Stadgar för Chiron ekonomiska förening 
Antagna den 6 janumi 2014 Dlarlenr ;?'OJ4Rt} slAkfbiIaga .:2 

OplJ: ! 

§ l Föreningens namn 

Föreningens nmnn är Chiron ekonomisk forening. 

§ 2 Ändamål ocl! verksamhet 

Föreningen har till ändmnål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett 
socialt toretag som jobbar med integrering. Deltagare ska öka sin språkkompetens, få hjälp med 
integrering i samhället, hitta en väg till ytterligare utbildning, skapa ett eget arbete genom 
arbetskooperativ eller få en anställning. 
Medlem deltar i verksamheten genom att arbeta i projekt för integration ocb näraliggande 
verksamhet, for bra social- och miljöhållbarhet. 

§ 3 Föreningens säte 

F öreningens styrelse har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län. 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut smnt bidra 
till förverkligandet av föreningens ändmnål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den 
styrelsen utser. 

§ 5 Medlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

§ l> Insats 

Varje medlem ska delta i :föreningen med ett insatsbelopp på 400 kronor. Insatsen betalas kontant 
uär medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska 
foreningar. 

§ 7 Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen till toreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av 
föreningsstämman, dock högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid 
som styrelsen bestämmer. 

§ Il Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändmnål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan 
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom 
en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 

§ '} Avgång 

Utom i de fall som är bestämda på et! särskilt sätt i lagen om ekonomiska foreningar sker en avgång 
ur toreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en 
medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det hm' inträffat en 
annan omständighet som föranlett avgången. 

§ Hl Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledmnöter med lägst O och högst tre 



styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 11 Revisorer 
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 
en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram 
till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 12 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

§ 13 Årsredovisning 

Styrelsen ska länma årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
l. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val 

av protokollförare 

2. godkännande av röstlängden 

3. val aven eller två justeringsmän 

4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. fastställande av dagordningen 

6. styrelsens årsredovisuing och revisionsberättelsen 

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Il. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

14. val av valberedning 

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. 

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och alldra meddelanden 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfårdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 
fore ordinarie föreningsstämma och senast en vecka fore extra föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post 
till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorema om detta genom brev. 



Protokoll fört vid föreningsstämma för Chiron ekonomiska föreniptg~iiflilJd;li~ 
2014, Sala. UN 

KommunstyrelSens förvaltning 

Närvarandejeanne Kankindi, Farzad Yary och Gunnel Söderström 
Ink. 2014 -09- 2 4 

OIarlenr ,'1 AktbIlaga .,....,. 

§ l Mötetöppnades av Farzad Yary som hälsade alla välkomna och 'rm'1<TI'ii';'i'i'!P---.....J 

syftet med mötet. 

§2 Gunnel Söderström va1des till ordförande vid föreningsstämman. 

§3 Ordförande anmälde Jeanne Kankindi som protokollförare vid 
föreningsstämman. 

§4 Farzad Yary valdes till justeringsman. 

§5 Föreningsstämman valde enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de 
föreslagna stadgarna Chiron ekonomisk förening. 
Om det föreslagna namnet inte kan godkännas av Bolagsverket, beslutade 
stämman att ge styrelsen fukkmakt att föreslå nya företagsnamn. Det 
beslutades vidare att styrelsen i samband med regilireringen av föreningen ska 
ha rätt att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som kan behövas. 

§6 Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie 
stämman välja 3 styrelseledamöter. 
Föreningsstämman valde: 
Jeanne Kankindi, Farzad Yary och Gunnel Söderström 

Till revisor fol' tiden fram till slutet av de första ordinarie föreningsstämman 
valdes Lars Alesiö 

§8 Mötet avslutades 

\/id Protokollet Ordförande för föreningsstämman 

~ 

<',JLQ.Dne kal!Li)d~ 
Jeanne Kili'1.kindi 

Justeringsman 
'-

t~(2ad Y.=C~~~L~· ______ _ 
Farzad Yary --.J 



I SALA 
KOMMUN 

§ 25 

Juste'r) s::n 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-17 

4 (12) 

Dnr 2015/171- 3 

Arbetsplan 2015, planerings- och utvecklingsenheten 

INLEDNING 
Verksamheten på enheten kommer under 2015 innebära arbete med en ny kom
muntäckande översiktsplan för Sala. Detaljplanearbetet och markstrategiskt arbete 
inriktas på möjliggörandet av nya lägenheter och villatomter i attraktiva områden 
samt erbjudande av mark för etablering av verksamheter. Även planfrågor för om
råden av betydelse för friluftsliv och idrott kommer att prioriteras. Trafikförsörj
ningsprogrammet ska aktualiseras och kollektivtrafiken fortsätta utvecklas med bra 
kommunikationer. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/26/1, missiv 
Bilaga KS 2015/26/2, arbetsplan 

Plan chef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa Arbetsplan 2015 för planerings- och utvecklingsenheten, Bilaga KS 
2015/26/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Arbetsplan 2015 för planerings- och utvecklingsenheten, 
Bilaga KS 2015/26/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



m ~~~~ Bilaga KS 2015/26/1 
1(1) 

2015-02-02 
DIARIENR: ? 

MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Ink. 09 
l1.klbiiaga 

ARBETSPLAN 2015 
Enheten för Plan och Utveckling 

Verksamheten på enheten kommer under 2015 att präglas av arbetet med en ny 
kommuntäckande översiktsplan för Sala. Översiktsplanen kommer också att vara 
kommunens tema på Salamässan. Den nya kommuntäckande översiktsplanen ska peka ut 
viktiga mål för olika ämnesområden tjugofem år fram i tiden. Målen ska leda utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Detaljplanearbetet och markstrategiskt arbete kommer att vara inriktat på möjliggöra nya 
lägenheter och villatomter i attraktiva lägen samt att kunna erbjuda mark för etablering av 
verksamheter. Även planfrågor för områden av betydelse för friluftsliv och idrott kommer 
att prioriteras. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska aktualiseras och kollektivtrafiken fortsätta utveckles 
med bra kommunikationer. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen gOdkänner redovisningen av Plan och utvecklingsenhetens arbetsplan för 
2015. 

Lena Steffner 

Plan och utvecklings chef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 
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Plan och utvecklingsenheten är en del av samhällsbyggnadskontoret i Sala och arbetar på 
uppdrag enligt reglemente för kommunstyrelsen 2015-01-01. Enhetens arbete på plan, 
mark och exploatering styrs av nationella, regionala och lokala riktlinjer och regelverk 
samt av politiska mål och strategier (t ex VEP 2014-2016 samt Strategisk plan 2015-
2017). 

Enheten arbetar med att ta fram detaljplaner och markanvisningar samt 
exploateringsavtal. Enheten arbetar också med översiktlig planering och övriga 
markfrågor som upplåtelser, arrenden, köp och försäljning. Genom strategiska markköp 
och översiktlig planering kan samhällsutvecklingen styras i enlighet med politiska mål. 
Mark- och planuppdragen utförs på extern beställning från näringsliv, organisationer och 
medborgare eller internt inom kommunen eller andra myndigheter. Arbetet har 
avgörande roll i Sala kommuns utveckling med att uppfylla långsiktiga mål om ett hållbart 
samhällsbyggande ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Enheten hanterar också kommunens samhällsfinansierade transporter såsom allmän 
kollektivtrafik med buss, tåg samt särskild kollektivtrafik dvs skolskjuts, färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Detta innebär planering, handläggning, samordning och utveckling av 
allmän och särskild kollektivtrafik. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva lösningar och 
transportfrågornas roll för samhällets utveckling. Bra kommunikationer med 
kollektivtrafik är en avgörande framgångsfaktor för Sala kommuns framtid. 

PLANERING, MARK OCH EXPLOATERING 

Viktiga regelverk för arbete med markanvisning, exploateringsavtal, detaljplaner och 
översiktlig planering är Plan och bygglagen (PBL) 2010:900, Miljöbalken (MB) 1998:808. 
Mycket arbete sker i nära samarbete med lantmäteriet i enlighet med 
Fastighetsbildningslagen, Jordabalken med mera. 

Portalparagrafen i PBL lyder: 

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Portalparagrafen i MB lyder: 

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär at! nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt at! förändra och bruka naturen är förenad med ett 



ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så 
att ett kretslopp uppnås. 

Regionala styrdokument finns på en rad områden som berör kommunens planering för 
mark och vatten. Den regionala utvecklingsplanen för Västmanland (RUP 2014) är ett 
viktigt dokument att relatera till, bland annat i den översiktliga planeringen. Den 
översiktsplan som tas fram till samråd under 2015 kommer att referera till både 
nationella och regionala mål och riktlinjer samt olika EU-direktiv. 
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Kommens strategiska plan och Verksamhetsplan ligger till grund för prioriteringar och 
ekonomi. Andra styrande dokument är översiksplaner, handlingsprogram och visioner för 
avgränsade områden eller hela kommunen. l Verksamhetsplanen för Sala kommun (VEP 
2014-2016) anges bl.a: 
Målet för plan- och utvecklingsenhetens 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 myndighetsutövningen och med den service som ges. 
Samtidigt ska verksamheten bedrivas så att de mål som satts upp av Sala kommun 
uppfylls. Alla lag- och kvalitetskrav som enheten har till uppgift att kontrollera ska följas. 
Rättvisa och rättssäkerhet är viktiga i verksamheten. Handläggarna ska följa 
rättstillämpningen och förse politikerna med bra och rättssäkra beslutsunderlag. 

Arbetsplan 2015 
Den 1 januari 2015 träder ändringar i PBL i kraft som påverkar både planering samt mark 
och exploateringsfrågor. Utbildningsinsatser kommer att krävas för både politiker och 
tjänstemän. Gällande markanvisningspolicy ska revideras senast 2015. Den nya 
lagstiftningen innebär att även en policy för exploateringsavtal ska upprättas. Denna ska 
finnas antagen av KF vid den tidpunkt då det första exploateringsavtalet efter den 1 
januari 2015 ska tecknas. 

Planering och utveckling företräder Sala kommun som markägare av ca 6000 ha mark. 
Markinnehavet består bl a av ca 5000 ha skog och 230 ha jordbruksmark. 

Omfattningen av ärenden inom plan och mark- och exploatering är högre 2015 än normalt 
på grund av arbetet med översiktsplanen. 

Följande planärenden kommer under 2015 att ta en stor del av handläggarnas tid i 
anspråk: 

• En ny kommuntäckande översiktsplan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram för samråd och utställning. 

• Översiktsplanen är kommunens tema på Salamässan i augusti. 
• Barn och ungdomar ska beredas möjlighet att delta i översiktsplanearbetet. 
• Ett särskilt kulturmiljöprogram med totalinventering av samtliga byggnader ska 

tas fram för landsbygden. 



• Östra kvarteren ska utredas med ett program och idetävling med inbjudna 
arkitekter. 

• Inom idetävling för Östra kvarteren ska politiker, arkitekter, medborgare och 
berörd bransch bjudas in för diskussion om gestaltning och genomförande. 

• En planutredning ska genomföras för Måns Ols-området med bl a förslag till nya 
servicebyggnader. 

• En ny detaljplan med tillhörande trafik och parkeringsutredning för området 
Lärkan ska tas fram med möjlighet för utveckling av skol- och idrottsverksamhet 
samt bevarande av Folkets park. 

• En bevarandeplan med nya tomter för viss ny kompletterande bebyggelse ska tas 
fram för Stampers. 

• Arbetsområden vid Fridhem och EveIund ska detaljplanläggas för mark för 
försäljning till icke störande industri och viss handel. 

• En ny plan ska tas fram för permanentning av Ekebyäng med nya byggrätter på 
sommarstugetomterna och även en del nya tomter samt anslutning till vatten och 
avloppsnät. 

• Kv Disponenten 1 ska planläggas för icke störande verksamhet samt 
bostadsändamål. 

• Kv Rådmannen 6 ska planläggas för bevarandeändamål. 
• Detaljplan för en ny skola i Ransta ska tas fram. 
o Detaljplan för ny förskola vid Kungsängens gymnasium ska tas fram 
• Detaljplan för nytt LSS boende i jakobsbergska tas fram 
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• Detaljplan för utvidgning av Ängshagen ska startas. Planen ska innehålla olika 
typer av bostäder med möjlighet till viss verksamhet och service. Utredning av 
möjligheter att bygga på område med nedgrävda elledningar transformatorstation 
ska ingå i planen. 

Viktiga projekt inom mark och exploatering förutom deltagande i detaljplanearbetet med 
markanvisningar och exploateringsavtal är löpande arbete med förvärv, genomförande, 
försäljning och överlåtelser. Tomtförsäljning pågår i Ängshagen, Ransta, Kumla kyrkby, 
Arnebo, Mellandammen, Silvergruvan 1:1 m fl. för bostäder. För handel samt 
verksamheter pågår försäljning och förberedelser för försäljning i Arnebo, Silvergruvan 
1:1, Ängshagen, Eveiund och Fridhem. 

Löpande arbete med arrenden och hyresavtal sker kontinuerligt. Enheten hanterar 
kontinuerligt ett par hundra arrende- och hyresavtal. 

Enheten ansvarar för Sala kommuns tomtkö. Nya tomter inom tätorten ska skapas i 
Ängshagen, Ekebyäng och Stamp ers. 

Möjligheter till strategiska markköp bevakas enligt FÖP Sala stads markanvändningskarta 
med utpekade områden för olika ändamål. I arbetet med den kommuntäckande 
översiktsplanen kommer enheten att ha betydande arbetsuppgifter att identifiera 
strategier och lämplig långsiktig markanvändning. 

Rekrytering av ytterligare en planarkitekt kommer att genomföras under 2015 för att 
tillsätta en vakant tjänst. 

Ett stort ofinansierat behov föreligger av kanslistöd för dagligt engagemang i att rutiner 
och mallar följs samt att registrering, arkivering, assistans vid stora utskick med mera 
fungerar som idag måste utföras av handläggare och chef. Detta medför avsevärd 



försämring av garantier för rättssäker hantering och fördröjning av handläggningstider 
och fördyringar i projekten. Detta kommer att förtydligas i det underlag för 
servicegarantier som ska tas fram till KS senast i maj 2015 för alla verksamheter. 

Enheten är beroende av att kommunens övriga verksamheter kan leverera nödvändiga 
underlag för planering. Enheten för planering och utveckling äger inga egna resurser för 
utredande uppdrag vid sidan av översiktsplaner och detaljplaner. På grund av bristande 
resurser inom kommunen utför enheten därför själva ofinansierat arbete med 
planeringsunderlag såsom deltagande i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier, remissvar och 
utredande uppgifter inom till exempel ämnesområdena trafik, miljö och 
bostadsförsörjning. 

SAMHÄLLSFINANSIERADE TRANSPORTER 

Beskrivning av verksamheten 
Antal resor med kollektivtrafik ökar kontinuerligt vilket är i linje med Sala kommuns 
arbete med målen för energi- och klimatarbetet. Organisationen samhällsfinansierade 
transporter formades 2011-01-01 enligt beslut i KF 2010-06-23 med ansvar för 
handläggning, upphandling, samordning och utvecklingsansvar för kollektivtrafik och 
särskild kollektivtrafik. Verksamheten har delegation på beslut för både bifall, avslag och 
överklagan. 

• Skolskjuts regleras inom Skolagen (SFS 2010:800). Lagen anger kommunens 
skyldigheter i 10 kap. (grundskolan), 11 kap. (särskolan), 12 kap. (specialskolan). 
Skolsskjutsbeslut kan överklagas en!. 28 kap. 5§. 
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• Färdtjänstiagen (SFS:1068) reglerar verksamheten i beslut om fardtjänst inom den 
egna kommunen och 3 mil utanför kommungränsen. 

• Riksfårdtjänstlagen (SFS 2010:1067) reglerar verksamheten för färdtjänst mellan 
olika kommuner. 

Kollektivtrafikmyndigheten inom landstingen Västmanland har tagit fram ett 
trafikförsörjningsprogram där kommunerna har varit remissinstanser. 
Trafikförsörjningsprogrammet styr kollektivtrafiken med buss och tåg inom länet och i 
samarbete med regionen. Sala kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet ett 
avtal kring detta program som gäller tills vidare från 2012-01-01 med 18 månaders 
uppsägningstid. 
Varje kommun ska ha sitt eget kollektivtrafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdtjänst som ska revideras en gång varje mandatperiod. Sala kommun har ett 
gällande kollektivtrafikprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst antaget i KF 2012-09-03. 

Sala kommun har riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik (dagvårdsresor, 
resor för daglig verksamhet (LSS), skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst). 

Arbetsplan 2015 
Myndighetsutövning inom områdena för fardtjänst, riksfardtjänst, skolskjuts samt resor 
för daglig verksamhet LSS och dagvårdsresor pågår hela året i olika ärenden. Två 
handläggare arbetar uppskattningsvis minst 90% av sin tid med dessa ärenden. 
Tendensen är att antalet ärenden ökar. 

Den årliga planeringen av skolskjuts pågår mest intensivt från och med februari till början 
av maj. Skolskjutsbeslut ska administreras inför terminsstart. Detta arbete tar en stor del 
av resurserna i anspråk för samhälls finansierade transporter. 
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Samhällsfinansierade transporter deltar i en rad olika nätverk som träffas med jämna 
mellanrum. Västmanlands Lokaltrafik är en samarbetspartner där samarbete med deras 
planerare pågår kontinuerligt. Regionala trafikmyndigheten med politisk representation 
träffas fyra gånger per år. Regionala kollektivtrafiknämnden i Uppsala är en viktig 
samarbetspartner avseende Upptåget. Dalabanans intressenter träffas ungefär sex gånger 
om året. Samtrafiks tjänstemannaråd träffas ungefär fyra gånger om året. 

Andra samarbeten där vår verksamhet representerar Sala är Mälarrådets 
tjänstemannagrupp i "En bättre sits" och Länsstyrelsens arbete med infrastrukturfrågor, 
och inom Sala kommun med nytt rese centrum, med mera. 

Enheten representerar också Sala kommun i VKL:s (Västmanlands kommuner och 
landstings) nätverk gällande transporter och infrastruktur. 

Det är en målsättning för samhällsfinansierade transporter att delta i arbetet med den 
heltäckande översiktsplanen för Sala där det ska skapas samarbete för med Trafikverket 
och tekniska kontoret med flera kring till exempel planering för kollektivtrafikens 
hållplatser. 

Under året kommer nya dator-program för hantering av information från Samtrafik i 
websolen som är ett dokumentationsprogram att ta tid i anspråk för handläggarna. 

Enheten ansvarar för Sala kommuns bredbandsstrategi där målet är att 100% av 
fastigheterna i Sala kommun ska ha bredbandsuppkoppling med fiber senast 2020. 

ÖVRIGA UPPGIFTER 

Plan- och utvecklingsenheten ska också genom enhetschefen delta i 
samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp och medverka i arbetet med kontorets budget 
och regelbundna budgetuppföljningar, verksamhetsplaner, inriktnings-och effektmål mm. 
Personalärenden av olika slag ska skötas, rekryteringar, medarbetarsamtal, enhetsmöten, 
åtgärder enligt handlingsplanen för en bättre arbetsmiljö, liksom ledning och fördelning 
av arbetet. Arbete ska ständigt bedrivas med uppföljning och utveckling av verksamheten. 
Personalen inom enheten ska följa upp besvärsärenden, följa rättstillämpningen, delta i 
utbildningar, medverka med information och utbildning till politikerna, utveckla rutiner, 
mallar mm för jämn kvalitet och rättssäker hantering av ärenden samt sträva efter 
enhetlighet i arbetet och ett konsultativt förhållningssätt. Ärendesystem, 
ärendefördelningslistor och taxor ska regelbundet justeras och ajourhållas. 

Lena Steffner 

Plan och utvecklingschef 
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Dnr 2014/990 ~ 34 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6; beslut om antagande 

INLEDNING 
1914 års stadsplan är mycket generell, vilket innebär att den inte beskriver be
byggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att 
upprätta ny detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida ut
veckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvans
kas. Kvarteret Rådmannen, förutom fastigheten Rådmannen 6, fick ny detaljplan 
2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/ 27/ 1, missiv 
Bilaga KS 2015/27/2, antagandehandlingar 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 



1 (1) ~ SALA Iaga KS 2015/27/1 

~ KOMMUN 
2015-02-02 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

ANTAGANDE 

DIARIENR: 2014/990 

MISSIV 

St\LA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Inl<. 2015 -02- o 9 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte beskriver bebyggelsens 
eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att upprätta ny 
detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och 
markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. Kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 2013. 

Förslag till beslut: att anta detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 

Märta Alsen 

Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplan för 

Fastighet Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

UTLÅTANDE 

l 
2015·02·06 

DIARJENR: 2014/990 
ANTAGANDEHANDUNG 

SAU\ iWfvllViUN 
Kommunstyrels~ms förvartning 

Ink. 20!5 -02- O 9 

Detaljplan för del av Stadsparken, har under tiden 2014-12-22 till och med 2015-01-30 (drygt 5 
veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl . Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets 
entre och på kommunens hemsida. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och utvecklingsenhetens 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

1 länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Tekniska kontoret, Sala kommun 
-----

3 5ala-Heby Energi avdelning värme 

4 Sala Heby Energi Elnät AB 

5 Räddningstjänsten 5ala-Heby 

6 Vattenfall Eldistribution AB 

7 Vafab miljö 

Förslag till beslut 

ANMÄRKNING 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

I Ingen erinr~~---

I Förtydligande av sophantering 

att anta detaljplanen. 

Märta Alsen Lena Steffner 

Planarkitekt Planchef 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnads kontoret 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 
• Plan- och genomförandebeskrivning • Plankarta 

• Behovsbedömning för MKB • Fastighetsförteckning 

1 (101 
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DIARIENR: 2014/990 

ANTAGANDEHANDUNG 



Inledning 

Sammanfattning och 
syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLANPROCESSEN 

Programsamråd 

Samråd 

Granskning 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte 
beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan 
skyddas. Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att 
säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning 
utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 

Fastigheten Rådmannen 6 är belägen centralt i Sala stad, i närheten 
av Stora Torget. Fastigheten avgränsas av Rådmannen 5 och 13 i 
norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Rådmannen 7 
och 11 i söder. Planområdet är knappt 800m'. Fastigheten ägs av 
företaget F fastigheter AB. 

En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett 
område och beskriva hur området avses förändras eller bevaras. När 
detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida 
bygglovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och 
bygglagen (PBLl. Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med normalt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Det är upp 
till kommunen att bedöma när program är nödvändigt. 

Planarbetet har i det här fallet inte föregåtts av ett programarbete 
eftersom förändringen är av sådan art och omfattning att det inte 
bedöms vara nödvändigt. Fastigheten Rådmannen 6 utreddes 
dessutom i en detaljplaneprocess under 2010-2012. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i 
kommunhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter 
som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt 
hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en 
samrådsredogörelse. Redogörelsen innehåller även planering- och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda 
intressenter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De 
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synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Efter granskning överlämnas planförslaget till kommunfullmäktige 
för antagande. Ärendet bereds innan antagandet i 
kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen. 

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

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 
när överklagandetiden löpt ut. 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. I motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från 2002 
finns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet 
ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över vår lokala 
historia och tradition ska vara stor." 

I den fördjupade översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad finns 
riktlinjer för stadskärnan utformning formulerade på sidan 97. 
Huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i 
staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser 
bevaras. Inom kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så 
att tomtgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med 
traditionella material. Representativ eller på annat sätt värdefull 
bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." 



Inventering över byggnader med kulturmiljövärde i Sala stadskärna. 

Ovan redovisas den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 
2010 där värdering av enskilda byggnader gjorts. Denna 
byggnadsvärdering bör användas som vägledning inför 
förändringar. Bebyggelsesinventeringens avgränsning är gjord med 
tanke på vilken del av staden som ur ett kulturmiljöperspektiv är 
mest central för Sala stads unika och attraktiva småstadskaraktär 
och skiljer sig därmed från avgränsningen för riksintresset för 
kulturmiljön. 

På fastigheten Rådmannen 6 är samtliga byggnader grönmarkerade 
enligt bebyggelseinventeringen. Byggnader som är gröna har höga 
kulturhistoriska värden, men är inte ensamma i sitt slag i Sala idag, 
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jämfört med blåmarkerade byggnader. Grönmarkerade byggnader är 
mycket välbevarade representanter för sin respektive tidsperiod. De 
är symboler för sin stil, ideal och tillkomstperiod. Byggnadernas 
ursprungliga funktion är ofta tydligt avläsbar. 

De grönmarkerade byggnaderna kan också ha särskilda eller 
utmärkande arkitektoniska kvaliteter. Byggnaderna följ er sitt 
områdes kvartersmönster, ideal och gatustruktur. 

De rödskrafferade delarna utgör särskilt sammanhållen miljö med 
högt kulturhistoriskt värde. 

För kvarteret Rådmannen 6 gäller 1914-års stadsplan. Planen är 
mycket generellt hållen och anger endast befintlig bebyggelse. 
1914-års stadsplan måste anses vara inaktuell då den inte skyddar 
bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. Med anledning av att kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 
2013 är det angeläget att även uppdatera detaljplanen för 
Rådmannen 6. 

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

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

2009 initierade Sala kommun ett samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanland avseende att exploatera fastigheten Rådmannen 6. 
Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande att det var olämpligt att riva den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden mot Fredsgatan. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade 2010-02-22 om ett 
förordnande avseende fastigheten Rådmannen 6 enligt 12 kap. 4§ 
plan- och bygglagen. 

2010 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret 
Rådmannen, centrala Sala fastigheterna 1-7, 9-11 samt 13-15, 
detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt att enligt 12 kap 2 § PBL 
(1987:10) pröva den av kommunfullmäktige antagna planen och 
2013-05-20 beslöt länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för den 
del som utgjordes av fastigheten Rådmannen 6. 
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Sala kommun beslöt i kommunfullmäktige 2013-06-04 att inlämna 
överklagan till regeringen avseende länsstyrelsens beslut att 
upphäva detaljplanen för del av kvarteret Rådmannen. Regeringen 
avslog Sala kommuns överklagan 2014-01-16. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Om grävning planeras på fastigheten skall marken undersökas med 
avseende på markföroreningar. Kontakt tas med miljöenheten innan 
arbetet påbörjas. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ett 
radonsäkert byggande. 

Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk, planområdet 
berör inga vattendrag eller våtmarker. 

Planområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen. 
Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med 
beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen beskrivs som ett 
kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på 
bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, 
keramik och hushållsföremål. På flera platser hittades även spår 
efter branden år 1736. 

Enligt kulturmiljöiagen är det förbjudet att genom övertäckning, 
schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla 
markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med 
Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. 

Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 
att Riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av 
traditionella pigment används på fasader. 

För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan 
genomföras så att bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara 
kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med 
antikvarisk kompetens eller med Västmanlands läns museum. 
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Inom fastigheten finns bostäder fördelade på två lägenheter. 

Fastigheten inrymmer en klädbutik i bottenvåningen ut mot 
Rådmansgatan. Inom fastigheten finns även förråds- och 
garageutrymmen. 

Kvarteret Rådmannen 6 är ett centralt beläget kvarter med närhet 
till offentlig service så som vårdcentral, bibliotek och skola. 
Rådmansgatan som gränsar till Rådmannen 6 är ett kommersiellt 
stråk i Sala. Stora torget som utgör Salas kommersiella centrum 
ligger bara 50 m bort. I bottenvåningen på Rådmansgatan 12 finns 
en klädaffär. 

Rådmannen 6 ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats 
avseende bebyggelsens kulturhistoriska värden. Inventeringen utgör 
viktigt underlag för säkerställande av kulturmiljövärden i 
detaljplanen. Rådmannen 6 har i inventeringen klassats som 
byggnad av betydande värde. På fastigheten Rådmannen 6 finns 
särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 
inrymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Timmerhus 
från före 1849 som använts för cafe, butik och bostad sedan mitten 
av 1800-talet samt bevarade uthus från 1700- och 1800-tal som 
använts som stall, fähus och magasin. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både 
huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt byggnader 
som ursprungligen använts som fähus, stall och bodar fortfarande 
finns bevarade. 

Länsstyrelsen beskriver i sitt beslut enligt 12 kap 3 § plan- och 
bygglagen (1987:10) för del av detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
Sala kommun att byggnaden i fastigheten rådmannen 6 som vetter 
mot fredsgatan i grunden är en timmrad byggnad troligtvis uppförd 
under 1800-talets första hälft. Under dess sentida panel syns 
original timmerväggarna strukna med Falu rödfärg. Byggnaden har 
byggts om till garage år 1950 genom att två portar tagits upp i östra 
fasaden, även portlidret togs upp vid detta tillf<ille efter det att ett 
portlider mot Rådmansgatan igensatts. 

Byggnadens huvudsakliga värde trots 1900-talets förändringar 
ligger i att den utgör en del i en fastighet med samtlig annan äldre 
bebyggelse bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 har därmed ett högt 
kontinuitetsvärde. Miljön är mycket välbevarad i relation till 
riksintressets värdetext. Rådmannen 6 med dess tidstypiska 
gårdsmiljö är en representant för riksintressets värden. Den till ytan 
mindre och tillsynes anspråkslösa byggnaden som vetter mot 
Fredsgatan är därmed i sig av särskild betydelse. 
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Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om 
enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder återfinns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. 

Inom fastigheten Rådmannen 6 finns publika lokaler och en 
ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdar sina enkelt 
avhjälpta hinder snarast möjligt. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan 
förekomma från trafik och verksamheter. 

Rådmannen 6 avviker inte bara karaktärsmässigt och 
byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även 
brandtekniskt. Avvikelsen består i en struktur med inbyggd gård. 
Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man 
inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är avsaknaden 
av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att 
förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Dessa 
förutsättningar medför risker för storskaliga bränder. 

Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av 
bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd 
med Räddningstjänsten. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Stadsparken med möjlighet till rekreation och lek ligger c:a 700 m 
från fastigheten Rådmannen 6. 1,5 km från fastigheten finns Lärkans 
sportfält med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elljusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till planområdet i väster är gågata och 
en av stadskärnans viktigaste och folktätaste handelsstråk. Gatan är 
plattbelagd, uppvärmd, möblerad och utformad utifrån de gåendes 
villkor. 

Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen färre lokaler för handel 
och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är 
begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, 
är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. 

Rådmannen 6 har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik. C:a 
50 m från fastigheten finns busshållplats där både lokalbussen 
Silverlinjen och bussar till andra delar av kommunen samt Uppsala 
och Västerås stannar. Till resecentrum där tåg mot Uppsala, 
Västerås, Linköping, Stockholm och Dalarna stannar är det c:a 6S0m. 
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Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för 
handeln och butikerna i fastigheten Rådmannen 6 sker i huvudsak 
på allmän platsmark, det vill säga på angivna parkeringsplatser. 
Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och 
i andra hand genom avtal på annan fastighet. 

Lastning och lossning av varor till butiker i den del av fastigheten 
som gränsar mot Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från 
Rådmansgatan. 

Utfart får inte finnas mot Rådmansgatan. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ledningar 
ligger i Rådmansgatan samt Fredsgatan. 

Rådmannen 6 är ansluten till SHE AB:s fjärrvärmenät. Fastigheten är 
elförsörjd. 

I hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät. 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen 
lämnas sorterade förpackningar och tidningar samt sorterat 
grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande 
av Återbrukskort. 

Framtagandet aven ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar även för bygglovhanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU:s 
ledning. 

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

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

9 december 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 



HUVUDMANNASKAP 

FASTIGHETSBILDNING 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

22 december 2014 -

30 Januari 2014 

30 mars 2015 

beslut om granskning. 

Granskning 

Beslut om antagande 

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

Kommunen är huvudman för allmän plats, planen omfattar dock 
ingen allmän platsmark. 

Hela planen omfattas av fastigheten Rådmannen 6. Ingen 
fastighetsreglering är nödvändig för planens genomförande. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovsprövning. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Lena Steffner 
Planchef 

Märta Alsen 
Handläggande planarkitekt 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven anvandnlng och utformning är t~ltlten. 
Bestämmelser utan beteckning gäller Inom hela planområdel. 

GRÄNSER 
Plal'lOlTridKgråns 

Egen$~~psgrll ns 

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

aCK BastAde<. centrumvetl<.samhetoch kontor 

UTNYlT JANDEGRAD/F ASTIGHETSINDELNING 

Bostad lår ej lru'åttas I bo"~~tmlflg mol Rådmannsgatan 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

( • . ) Marllef1 lår intel:lebyogas 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) 

Utfart. stängsel 

KOtbar ulfart få, inte anon:Inas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE 

Värdefulla byggnader och områden 

o. 

o, 

Upplysningar 

KuU" .. "lstonskl vlirde!" Debyggelse. Byggnad ... "", ej 
~8S. Byggnadernas ynre lorm och karaktAr I~ We 
!&'vanikas. Tydliga karaktJrldrag hos betlyggelsen som 
ska be~ara$ utgörs av u nvnanhållna fauder ut mo1 

RiXlmanlgatan med bu~kllokalel OC~ skyl!löns tell 
m~rllpIan, fasade' I ~yvIiod panel i ~\I5a d3mpade kOJlörer, 
IrlipOrta, In mol glIrden , /'Öl! sadeltak samt 
"'I)eIIlundenllelI IOnstersltlnlnQ på OVaflvånlng. T ydIi(ja 
k"'lJklJ .wrag i g!lfdSbeby\llle!sen som sila '-'aras 
ulgOrs av gårdshusen, hOjd och sammtnMlna lasade< 
av IjuslTll\lad pä~spont- oclllocklfstpanel. GårdShusens 
fönsters3ltning och fönstrens utlonnning p(I markp\an 
samt lridb<mma illven de tydliga karaktlrsdrag som 
sb bevanos. Unde~1 skall utl6ras med lIadiIioneIIlI 
metaOef och mall!rlal. Me exll!liöra ro.i!indftngar ska 
utfOras i umrM med an~kvarie. 
VArdelLJI g~dsmHJO. Fas~ghaten utgOf en av de tr8 
glIroar med lil<noodfl karal<UI, i Salas rutnilsstad dir både 
huvudbyggnader f6r bostIde< och vflri<!larTi>$ler sam! 
byggnader lom ursprungligen andrm som fit>t.rs. s131 
och bod", fortf",ande "nns bevaraoe. Girden få, ej 
Mrdg6ra5. 

Hela ptaoonridel omfattas a ... fall fomthling 62; I enig! klAt\lrmlljOlagen. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

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

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

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

FRAGESTÄLLNING BMP GRÄNSAR TIlL EJ BMP 
BMP 

Riksintresse för x 
kulturmiljö 
Förorenad mark x 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 har vid ettgenomförande, inte bedömts 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. 

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

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@salilse 
www.ulil.se 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o "" 

SAM RADSREDOGO RE LSE 
Detaljplan för fastighet Rådmannen 6 har under perioden 8 oktober tiJI31 oktober 
(drygt 3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, 
kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt 
i Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

1 Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Lantmäteriet 

3 Tekniska kontoret 

4 VafabMiljö 

5 Räddningstjänsten 

6 Kollektivtrafikmyndigheten 

7 Moderaterna 

8 Sala Heby Energi Elnät AB 

9 Trafikverket 

10 Va ttenfall Eldistribution AB 

ANMÄRKNING 

Utformning av bestämmelser 

Grundkartan kompletteras 

Utfartsförbud 

Avfallshantering 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

11 Sala Socialdemokratiska Arbetarekommun 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinra n 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 02 24-188 50 
komm un.info@sala.se 
www.sala.se 



1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 
GRANSKNINGSHANDUNG 

Länsstyrelsen påtalar att bestämmelserna om utformning av ny bebyggelse bör tas bort för att 
undvika missförstånd. Eftersom planen innehåller rivningsförbud och bestämmelser om 
varsamhet samt inte tillåter någon ny bebyggelse därför bör 

Länsstyrelsen har noterat att äldre begrepp rörande kulturmiljölagstiftning används i både 
plankartan och i planbeskrivningen. Dessa formuleringar bör ersättas med de som gäller i dag 

Fornlämningen Sala stad 62:1 utgörs av stadslager. Därför anser länsstyrelsen att meningen om 
bebyggelse lämningar, boplatser och visten ska strykas eftersom den inte gäller här. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att samtliga byggnader inom fastigheten har försetts med 
rivningsskydd och förvanskningsförbud. Länsstyrelsen anser dock att skyddsbestämmelserna 
behöver utvecklas för att bättre spegla de olika gårdsbyggnadernas värden inom planområdet. 

Kommentarer 

Bestämmelsen om utformning av ny bebyggelse tas bort. De föråldrade begreppen uppdateras och 
meningen om bebyggelselämningar, boplatser och visten stryks. Planbestämmelsernaförtydligas 
med avseende på gårdsbebyggelsens och gårdsmiljöns värde. 

2. Lantmäteriet 
Grundkartan saknar rutnät, rutnätskoordinater, datum då den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

Kartan kompletteras med rutnät, rutnätskordinater, datum när den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

3. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret anser att ett utfartsförbud mot Rådmansgatan bör införas, för att även i 
framtiden säkra en sammanhållen fasad. 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot Rådmansgatan. 

4. VafabMiljö 
VafabMiljö yrkar på att detaljplanen kompletteras med att avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med Sala kommuns renhållningsförordning och att den något mer i detalj beskriver hur 
avfallshanteringen är tänkt att ske i detta kulturminnesmärkta kvarter. VafabMiljö poängterar 
att Sala kommuns egna råd och anvisningar ska följas . Eftersom hushållens och 
verksamheternas avfall hanteras skilt från varandra bör texten kompletteras med information 
om hur det ska ske inom fastigheten. 

Kommentarer 

Plan och genomförandebeskrivningen kompletteras med att avfallshantering skall ske i enlighet 
med Kommunens renhållningsförordning. Handlingarna kompletteras också med information 
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kring hur hushålls och verksamheters avfall ska hanteras separat samt med att Sala kommuns 
egna råd och anvisningar ska följas. 

Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot 
Rådmansgatan, korrekt grundkarta samt förtydligad information 
kring avfallshanteringen inom fastigheten. Planbestämmelserna 
uppdateras och förtydligas. 

att sända ut p/anförs/aget för granskning. 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Plan chef 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 
• Plan- och genomförandebeskrivning • Plankarta 

• Behovsbedömning för MKB • Fastighetsförteckning 



Inledning 

Sammanfattning och 
syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLANPROCESSEN 

Programsamråd 

Samråd 

Granskning 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte 
beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan 
skyddas. Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att 
säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning 
utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 

Fastigheten Rådmannen 6 är belägen centralt i Sala stad, i närheten 
av Stora Torget. Fastigheten avgränsas av Rådmannen S och 13 i 
norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Rådmannen 7 
och 11 i söder. Plan om rådet är knappt 800m'. Fastigheten ägs av 

företaget F fastigheter AB. 

En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett 
område och beskriva hur området avses förändras eller bevaras. När 
detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida 
bygglovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och 
bygglagen (PBL). Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med normalt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Det är upp 
till kommunen att bedöma när program är nödvändigt. 

Planarbetet har i det här fallet inte föregåtts av ett programarbete 
eftersom förändringen är av sådan art och omfattning att det inte 
bedöms vara nödvändigt. Fastigheten Rådmannen 6 utreddes 
dessutom i en detaljplaneprocess under 2010-2012. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i 
kommunhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter 
som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt 
hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en 
samrådsredogörelse. Redogörelsen innehåller även planering- och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda 
intressenter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De 
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Överklagande 

Laga kraft 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Översiktliga planer 

synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Efter granskning överlämnas planförslaget till kommunfullmäktige 
för antagande. Ärendet bereds innan antagandet i 
kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen. 

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

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 
när överklagandetiden löpt ut. 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. I motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgä rder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från 2002 
finns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet 
ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över vår lokala 
historia och tradition ska vara stor." 

I den fördjupade översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad finns 
riktlinjer för stadskärnan utformning formulerade på sidan 97. 
Huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i 
staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser 
bevaras. Inom kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så 
att tomtgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med 
traditionella material. Representativ eller på annat sätt värdefull 
bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." 



Inventering över byggnader med kulturmiljövärde i Sala stadskärna. 

Ovan redovisas den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 
2010 där värdering av enskilda byggnader gjorts. Denna 
byggnadsvärdering bör användas som vägledning inför 
förändringar. Bebyggelsesinventeringens avgränsning är gjord med 
tanke på vilken del av staden som ur ett kulturmiljöperspektiv är 
mest central för Sala stads unika och attraktiva småstadskaraktär 
och skiljer sig därmed från avgränsningen för riksintresset för 
kulturmiljön. 

På fastigheten Rådmannen 6 är samtliga byggnader grönmarkerade 
enligt bebyggelseinventeringen. Byggnader som är gröna har höga 
kulturhistoriska värden, men är inte ensamma i sitt slag i Sala idag, 



Detaljplaner 

Miljökonsekvens
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jämfört med blå markerade byggnader. Grönmarkerade byggnader är 
mycket välbevarade representanter för sin respektive tidsperiod. De 
är symboler för sin stil, ideal och tillkomstperiod. Byggnadernas 
ursprungliga funktion är ofta tydligt avläsbar. 

De grönmarkerade byggnaderna kan också ha särskilda eller 
utmärkande arkitektoniska kvaliteter. Byggnaderna följer sitt 
områdes kvartersmönster, ideal och gatustruktur. 

De rödskrafferade delarna utgör särskilt sammanhållen miljö med 
högt kulturhistoriskt värde. 

För kvarteret Rådmannen 6 gäller 1914-års stadsplan. Planen är 
mycket generellt hållen och anger endast befintlig bebyggelse. 
1914-års stadsplan måste anses vara inaktuell då den inte skyddar 
bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. Med anledning av att kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 
2013 är det angeläget att även uppdatera detaljplanen för 
Rådmannen 6. 

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

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

2009 initierade Sala kommun ett samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanland avseende att exploatera fastigheten Rådmannen 6. 
Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande att det var olämpligt att riva den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden mot Fredsgatan. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade 2010-02-22 om ett 
förordnande avseende fastigheten Rådmannen 6 enligt 12 kap. 4§ 
plan- och bygglagen. 

2010 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret 
Rådmannen, centrala Sala fastigheterna 1-7, 9-11 samt 13-15, 
detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt att enligt 12 kap 2 § PBL 
(1987:10) pröva den av kommunfullmäktige antagna planen och 
2013-05-20 beslöt länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för den 
del som utgjordes av fastigheten Rådmannen 6. 
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VARSAMHETS OCH 
SKYDDSBETSTÄMMELSER 

Sala kommun beslöt i kommunfullmäktige 2013-06-04 att inlämna 
överklagan till regeringen avseende länsstyrelsens beslut att 
upphäva detaljplanen för del av kvarteret Rådmannen. Regeringen 
avslog Sala kommuns överklagan 2014-01-16. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 

framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Om grävning planeras på fastigheten skall marken undersökas med 
avseende på markföroreningar. Kontakt tas med miljöenheten innan 
arbetet påbörjas. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ett 
radonsäkert byggande. 

Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk, planområdet 
berör inga vattendrag eller våtmarker. 

Planområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen. 
Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med 
beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen beskrivs som ett 
kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på 
bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, 
keramik och hushållsföremål. På flera platser hittades även spår 
efter branden år 1736. 

Enligt kulturmiljöiagen är det förbjudet att genom övertäckning, 
schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla 
markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver 

Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med 
Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. 

Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 
att Riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av 
traditionella pigment används på fasader. 

För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan 
genomföras så att bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara 
kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med 
antikvarisk kompetens eller med Västmanlands läns museum. 
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Inom fastigheten finns bostäder fördelade på två lägenheter. 

Fastigheten inrymmer en klädbutik i bottenvåningen ut mot 
Rådmansgatan. Inom fastigheten finns även förråds- och 
garageutrymmen. 

Kvarteret Rådmannen 6 är ett centralt beläget kvarter med närhet 
till offentlig service så som vårdcentral, bibliotek och skola. 
Rådmansgatan som gränsar till Rådmannen 6 är ett kommersiellt 
stråk i Sala. Stora torget som utgör Salas kommersiella centrum 
ligger bara 50 m bort. I bottenvåningen på Rådmansgatan 12 finns 
en klädaffär. 

Rådmannen 6 ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats 
avseende bebyggelsens kulturhistoriska värden. Inventeringen utgör 
viktigt underlag för säkerställande av kulturmiljövärden i 
detaljplanen. Rådmannen 6 har i inventeringen klassats som 
byggnad av betydande värde. På fastigheten Rådmannen 6 finns 
särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 
inrymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Timmerhus 
från före 1849 som använts för cafe, butik och bostad sedan mitten 
av 1800-talet samt bevarade uthus från 1700- och 1800-tal som 
använts som stall, fähus och magasin. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både 
huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt byggnader 
som ursprungligen använts som fähus, stall och bodar fortfarande 
finns bevarade. 

Länsstyrelsen beskriver i sitt beslut enligt 12 kap 3 § plan- och 
bygglagen (1987:10) för del av detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
Sala kommun att byggnaden i fastigheten rådmannen 6 som vetter 
mot fredsgatan i grunden är en timmrad byggnad troligtvis uppförd 
under 1800-talets första hälft. Under dess sentida panel syns 
original timmerväggarna strukna med Falu rödfärg. Byggnaden har 
byggts om till garage år 1950 genom att två portar tagits upp i östra 
fasaden, även portlidret togs upp vid detta tillfälle efter det att ett 
portlider mot Rådmansgatan igensatts. 

Byggnadens huvudsakliga värde trots 1900-talets förändringar 
ligger i att den utgör en del i en fastighet med samtlig annan äldre 
bebyggelse bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 har därmed ett högt 
kontinuitetsvärde. Miljön är mycket välbevarad i relation till 
riksintressets värdetext. Rådmannen 6 med dess tidstypiska 
gårdsmiljö är en representant för riksintressets värden. Den till ytan 
mindre och tillsynes anspråkslösa byggnaden som vetter mot 
Fredsgatan är därmed i sig av särskild betydelse. 



HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Störningar 

Olycksrisker 

Skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Lek och rekreation 

GATOR OCH PARK 

Gatunät, gång, cykel
och mopedtrafik 

Kollektivtrafik 

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om 
enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder återfinns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. 

Inom fastigheten Rådmannen 6 finns publika lokaler och en 
ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdar sina enkelt 
avhjälpta hinder snarast möjligt. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan 
förekomma från trafik och verksamheter. 

Rådmannen 6 avviker inte bara karaktärsmässigt och 
byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även 
brandtekniskt. Avvikelsen består i en struktur med inbyggd gård. 
Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man 
inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är avsaknaden 
av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att 
förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Dessa 
förutsättningar medför risker för storskaliga bränder. 

Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av 
bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd 
med Räddningstjänsten. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Stadsparken med möjlighet till rekreation och lek ligger c:a 700 m 
från fastigheten Rådmannen 6. 1,5 km från fastigheten finns Lärkans 
sportfält med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elljusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till planområdet i väster är gågata och 
en av stadskärnans viktigaste och folktätaste handelsstråk. Gatan är 
plattbelagd, uppvärmd, möblerad och utformad utifrån de gåendes 
villkor. 

Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen färre lokaler för handel 
och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är 
begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, 
är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. 

Rådmannen 6 har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik. C:a 
50 m från fastigheten finns busshållplats där både lokalbussen 
Silverlinjen och bussar till andra delar av kommunen samt Uppsala 
och Västerås stannar. Till resecentrum där tåg mot Uppsala, 
Västerås, Linköping, Stockholm och Dalarna stannar är det c:a 650m. 



Parkering, 
varumottagning, 
utfarter 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Energi 

Elektroniska 
kommunikationer 

Avfall 

Konsekvenser 

Administrativa frågor 

TIOPLAN 

Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för 
handeln och butikerna i fastigheten Rådmannen 6 sker i huvudsak 
på allmän platsmark, det vill säga på angivna parkeringsplatser. 
Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och 
i andra hand genom avtal på annan fastighet. 

Lastning och lossning av varor till butiker i den del av fastigheten 
som gränsar mot Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från 
Rådmansgatan. 

Utfart får inte finnas mot Rådmansgatan. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ledningar 
ligger i Rådmansgatan samt Fredsgatan. 

Rådmannen 6 är ansluten till SHE AB:s fjärrvärmenät. Fastigheten är 
elförsörjd. 

I hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät. 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. 

Framtagandet aven ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar även för bygglovhanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU:s 
ledning. 

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

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

9 december 2014 

22 december 2014-

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning. 

Granskning 



HUVUDMANNASKAP 

FASTIGHETSBILDNING 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

30 Januari 2014 

30 mars 2015 Beslut om antagande 

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

Kommunen är huvudman för allmän plats, planen omfattar dock 
ingen allmän platsmark. 

Hela planen omfattas av fastigheten Rådmannen 6. Ingen 
fastighetsreglering är nödvändig för planens genomförande. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovsprövning. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Lena Steffner 
Planchef 

Märta Alsen 
Handläggande planarkitekt 



Detaljplan för 

Fastighet Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

UTLÅTANDE 
Detaljplan för del av Stadsparken, har under tiden 2014-12-22 till och med 2015-01-30 (drygt 5 
veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl . Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets 
entre och på kommunens hemsida. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och utvecklingsenhetens 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Länsstyrelsen Västmanlands län Ingen erinran 

2 Tekniska kontoret, Sala kommun Ingen erinran 

3 Sala-Heby Energi avdelning värme I Ingen erinran 
._._-~ 

4 Sala Heby Energi Ernät AB I Ingen erinran 
- ----

5 Räddningstjänsten 5ala-Heby Ingen erinran 

6 Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 

Slutsats inför beslut 
Inga synpunkter har inkommit under granskningstiden. 

Förslag till beslut 

att anta detaljplanen. 

Märta Alsen Lena Steffner 

Planarkitekt Planchef 
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DIARIENR: 2014/990 

GRANSKNING$HANDLlNG 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o "" 

SAM RADS R E DOG ORELSE 
Detaljplan för fastighet Rådmannen 6 har under perioden 8 oktober till 31 oktober 
(drygt 3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, 
kommunala förvaltningar m fl . Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt 
i Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhälls byggnads kontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

1 Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Lantmäteriet 

3 Tekniska kontoret 

4 VafabMiljö 

5 Räddningstjänsten 

6 Kollektivtrafikmyndigheten 

7 Moderaterna 

8 Sala Heby Energi Elnät AB 

9 Trafikverket 

10 Vattenfall Eldistribution AB 

ANMÄRKNING 

Utformning av bestämmelser 

J. ~~n_~ _k~rtan kom~le_tter~s 
I Utfartsförbud 

Avfallshantering 

_ I I~ge~ erln!an 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

11 Sala Socialdemokratiska Arbetarekommun 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 SO 

kommu n.i nfo@sala.se 

www.sala.se 



1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 
GRANSKNINGSHANDlING 

Länsstyrelsen påtalar att bestämmelserna om utformning av ny bebyggelse bör tas bort för att 
undvika missförstånd. Eftersom planen innehåller rivningsförbud och bestämmelser om 
varsamhet samt inte tillåter någon ny bebyggelse därför bör 

Länsstyrelsen har noterat att äldre begrepp rörande kulturmiljölagstiftning används i både 
plankartan och i planbeskrivningen. Dessa formuleringar bör ersättas med de som gäller i dag 

Fornlämningen Sala stad 62:1 utgörs av stadslager. Därför anser länsstyrelsen att meningen om 
bebyggelse lämningar, boplatser och visten ska strykas eftersom den inte gäller här. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att samtliga byggnader inom fastigheten har försetts med 
rivningsskydd och förvanskningsförbud. Länsstyrelsen anser dock att skyddsbestämmelserna 
behöver utvecklas för att bättre spegla de olika gårdsbyggnadernas värden inom planområdet. 

Kommentarer 

Bestämmelsen om utformning av ny bebyggelse tas bort. De föråldrade begreppen uppdateras och 
meningen om bebyggelselämningar, boplatser och visten stryks. Planbestämmelserna förtydligas 
med avseende på gårdsbebyggelsens och gårdsmiljöns värde. 

2. Lantmäteriet 
Grundkartan saknar rutnät, rutnätskoordinater, datum då den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

Kartan kompletteras med rutnät, rutnätskordinater, datum när den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

3. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret anser att ett utfartsförbud mot Rådmansgatan bör införas, för att även i 
framtiden säkra en sammanhållen fasad. 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot Rådmansgatan. 

4. VafabMiljö 
VafabMiljö yrkar på att detaljplanen kompletteras med att avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med Sala kommuns renhållningsförordning och att den något mer i detalj beskriver hur 
avfallshanteringen är tänkt att ske i detta kulturminnesmärkta kvarter. VafabMiljö poängterar 
att Sala kommuns egna råd och anvisningar ska följas. Eftersom hushållens och 
verksamheternas avfall hanteras skilt från varandra bör texten kompletteras med information 
om hur det ska ske inom fastigheten. 

Kommentarer 

Plan och genomförandebeskrivningen kompletteras med att avfallshantering skall ske i enlighet 
med Kommunens renhållningsförordning. Handlingarna kompletteras också med information 



3 (3) 

FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 

GRANSKNINGSHANDlING 

kring hur hushålls och verksamheters avfall ska hanteras separat samt med att Sala kommuns 
egna råd och anvisningar ska följas. 

Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot 
Rådmansgatan, korrekt grundkarta samt förtydligad information 
kring avfallshanteringen inom fastigheten. Planbestämmelserna 
uppdateras och förtydligas. 

att sända ut planförslaget för granskning. 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

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

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

Tabell 1: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av 
detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. 

FRÅGESTÄLLNING BMP GRÄNSAR TI LL EJ BMP 
BMP 

Riksintresse för x 

kulturmiljö 
Förorenad mark x 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan a ntas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 ka p 
34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 har vid ett genomförande, inte bedömts 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. 

Beslutet om miljöbedömningen ka n komma att revideras under planprocessens 
gå ng som uppgifter framkommer som påverka r bedömningen. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
BoK 304 
73325 Sala 

Besöksadress : Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.saJa.se 
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OIARIENR: XX/XX 

SAMRÅDSHANOUNG 



Kommunstyrelsens förvaltning 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning oct1 utformnng är tllåten, 
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela ptanområdeL 

GRÄNSER 
Planomr;)desgt1ns 

EgenskiJP5lI'ins 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvanersmark 

BCK Bostäc!ef, centrumverl<samhet och kontor 

UTNYTT JANDEGRADfF ASTIGHETSINDELNING 

Bostad r.~r e; Inritla.1 bonenvånlng mot R"'mannsgalao 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

[ . .J M ..... en IM Inte bebl'O!t<'S 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kV3rtersmark) 

Utfart, stängsel 

KOrbaf utfart fllr Inte anonInas 

PLACERiNG, UTFORMNING, UTFORANOE 

VärdefuMa byggnader och områden 

,. 

, 

Upplysningar 

Kulturhl,to~'kt drdefl.llt beb\'Welse. Bl'9llnader få, e) 
rivas_ Byggnademas yttre form oc;n ~flIktll,får inte 
10.-.3nska •. TyeWga k3'3kt1orldrag l\OIi bebyggelsen som 
ska bevaras ul9l" ..... satnnIiJOnAtlnll tasado:or ut mot 
Rådman$gatan me<:! butiksloItale, OCh Ik)/tlf&l$ler i 
markplan, IaSllder i nyvlad panel I ~U5B ~mpa<le 1<uIOref, 
lrtiportar kl mot gården. rfItI sadeltak samt 
~gelbundenhet I fön9te",ältnln~ p!I ovanvåning. Tydlig' 
karaktärsdrag I gtfdsbebyggelsen 110m ska bevaras 
utgörs IN ~husen. höjd och IIIImmannAlrta fasader 
1111 ~usm6l8d plltSporIt. och Iocklis\panel, Gåmstu .• sens 
k'lnst~ttning ocn IlInst:1!ns utformning pä rnar1<,pI ..... 
sam! Ir~ $r hen <le ty<:ligtl U ..... tålS!Irag som 
ska bevaras . Undem*1 skall utIOflIl med traditionelIiI 
metOder od"1 mater1lrl. Ala ~xter16ro /6r(Indtlngarska 
utlÖflI&; samrAd med antik~ arie 

Vllrdeful gtrdsrni~O. Fastigheten ... 1gör en <IV de tre 
gårdar med ~k1I.nde karaktär i SaLas fllUlilssl3d dir ~ 
0UVUdbyggnade< /ör boslåder od"1 verl<lamheler samt 
brogNJder &om !JI1.I)I\IIlQIi .ovAnts som fåhus.. $Ull 
odI bodar fortfarande finns bevar1t<le. Gjrderr fåre; 
hårdgörns. 

Hela plarlOr"lY;)~t omfattas av fast fomlJmnlng 62: l enligt kulturmiljölagen. 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-17 

6 (12) 

Dnr 2014/427- :3 

Optionsavtal Seniorvillan 

INLEDNING 
Optionsavtalet för Seniorvillan på Ängshagen, kvarteret Lodjuret, föreslås upphöra. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/28/1, missiv med underlag 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson CC) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, på fastig
heterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9 inte förlängs, samt 
att Seniorer Hus & Hem SHH AB ska erlägga 50 tkr i vite, i enlighet med avtalsvillkor. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, på fastig
heterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9 inte förlängs, samt 

att Seniorer Hus & Hem SHH AB ska erlägga 50 tkr i vite, i enlighet med avtalsvillkor. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVAL TNlNG 
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2015-02-03 

Ink. 09 
Diatienr 

;20) 

Kommunstyrelsen 

Optionsavtal Seniorvillan 

Seniorvillan har med sitt boendekoncept som riktar sig till de något äldre haft 
optionsavtal på Ängshagen, kv Lodjuret. Avtalsområdet omfattar fastigheterna 
Lodjuret l, 2, 8 och 9 som gränsar mot Salabostäders område. Se bilaga l. 
De planerade byggnaderna är i ett plan och utfOrt som ett parhus med en boen
deyta på ca. 90 kvm per lägenhet. Se bilaga 2. 

Optionsavtalet har varit ett verktyg för SeniorvilIan att tidigt i processen kunna 
gå ut och undersöka intresset för deras koncept i Sala. 

Tidigare detaljplan medgav enbart friliggande hus. En ny detaljplan har tagits 
fram och egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får upp
föras har tagits bort. 

Optionsavtalet, bilaga 3 redovisar förutsättningarna. Under: 

§ l, framkommer att området reserveras till Seniorvillan från påskrivet avtal 
fram t.o.m. 2014-12-31 under förutsättning att visningshus byggs. 

§4, "om visningshus inte uppförs eller slutlig överenskommelse inte träffas 
mellan parterna senast 2014-12-31 så förfaller reservationen till Seniorvillan 
och som då skall till Sala kommun erlägga femtiotusen(50 OOO)kronor." 

§9, "Under § l angiven reservationstid kan efter prövning eventuellt förlängas 
om Seniorvillan senast en månad före reservationstidens utgång skriftligen 
ansöker om detta till Sala kommun" 

Visningshus har inte uppförts. Skriftlig ansökan om förlängning senast en må
nad innan 2014-12-31 har inte inkommit till kommunen. 

De framhåller vid en fråga i slutet på januari om hur deras projekt går att de har 
ett fortsatt intresse och föreslår att tomten åtgärdas och att de får option 2015 
ut. 

Åtgärden som föreslås är den sanering som är gjord mellan den 16 oktober 
2014 och med avetablering den 25 november 2014. 

De hävdar vidare att en "attraktiv tomt är väsentlig för att kunna finna köpare 
aven Seniorvilla" Att området inte uppfattades som attraktivt kan vara att 
under några månader i sommras så låg en jordhög på området. 



SAMHÄLLSBYGGNADS
FÖRVALTNINGEN 

2(2) 

Jordhögen kom ifrån den första tomten som byggdes och låg inte på deras 
optionsområde. Jordhögen togs bort vid saneringsstart den 
16 oktober när det fanns ett godkännande från miljö var den kunde fraktas. 

Kan konstatera att alla kommunala småhustomter på samma område 
(7 stycken) har sålts under motsvarande tid. 
Tomtköparna kan därefter fritt välja husleverantör 

Idag finns inga kommunala småhustomter för byggande i egen regi kvar i tätor
ten så det är rimligt att avtalet upphör och att de får konkurrera på samma vill
kor som övriga småhusaktörer, för det finns inget som hindrar Seniorvillan att 
bygga på området i enlighet med deras parhus koncept eller friliggande om de 
presenterar en köpare till kommunens fastigheter. 

Vitet på 50 tkr motsvarar i stora drag vad kostnaderna har varit för kommunen 
att ta fram en ny detaljplan samt antal tjänstemannatimmar i detta projekt. Vitet 
kan därför ses som rimligt i denna situation och motsvara nedlaggda kostnader. 

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

att Optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, 
org. nr. 556728-4350 på fastigheterna Lodjuret 1,2,8 och 9 inte förlängs samt 
att bolaget krävs på 50 tkr i enlighet med avtalsvillkor. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 
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Sentorvillor.se 
Miljövänligt boende 
för Seniorer 

Seniorvillor har skapats av Seniorer för 
Seniorer och är ett företag som 
specialiserat sig på marknära, bekvämt 
och tryggt boende. 

Öppnen planlösningen som ger rymd och 
bekväm tillgång till de utrymmen och 
funktioner som man har behov av såsom 
kök, bad- & tvättrum och övriga rum. 

Samverkan sker med kommuner och dess 
Hemtjänst. Seniorvillor verkar aktivt för att 
kompletterande service kan ske genom 
bushåIIsnära tjänster "Rutavdrag" 

Våra Hus 

Boendeytan är 90.0 kvm och med 
inglasad uteplats - under samma tak 
a 14 kvm - blir den disponibla 
"boendeytan" 104 kvm. 

Fr;\n vardagsrummet kommer man direkt 
ut till uteplatsen. 

Självklart är entren lättillgänglig och under 
tak. 

Rymligt isolerat garage med 
eldriven garageport. 

l det isolerade förrådet - 9,4 kvm - finns 
plats för arbetsbänk m.m. 

Kök, ca 10,5 m~ 
Vardagsrum, ca 31 fil 

Sovrum l, ca 12,9 m~ 
Sovrum 2, ca 12,1 m~ 
Hall, ca 9,3 m Z 

Badrum/tvätt, ca 8,2 m2 

Gästtoalett, ca 1,5 m~ 
Klädkammar(>, ('a 1,7 m Z 

Byggnadstyp: l plan 
Grund: Platta på mark 
Stomme: Trä 
Fasad: Stående alt. liggande t.räpanel alt. puts, 
Takbeklädnad: Betongpannor 
Fönster: 3-g1as, aluminium klädd utsida 

Uteplats: inglasad 
Tomt: Friköpt, tomt anlagd med gräsmatta 
Plattor alt. asfalt till garage och entre 
Gräs på övriga ytor. 
Garage isolerat ca 25,6 m~. 
Förråd isolerat 9,4 m2 

Villorna är miljöanpassade 
Seniorvillor är byggda för ett bra inomhusklimat och 
låg energianvändning. Kostnad för uppvärmning och 

varmvatten är endast ca 6000:- per år. 

Energisnålt 
Endast ca 1750:-/mål1 i driftskostnader. 

Boendekostnaden från ca 5 500 kr/mån inkl. 
driftskostnad och egen kontantinsats av 500 000 kr. 

Enligt rämeläge Januari 2013 



J'mSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

Mellan Sala kommun, org.nr 212000-2098, Box 304,73325 SALA, 
nedan kallad kommunen och Seniorer Hus & Hem SHH AB, nedan kallad 
Seniorvillan, org. nr. 556728-4350, Skaragatan 5, 531 32 Lidköping har 
överenskommit om följande 

Optionsavtal 

§ 1 Anvisning 

Fastigheterna Lodjuret l, Lodjuret 2, Lodjuret 8 samt Lodjuret 9 på Ängs
hagen i Sala kommun nedan kallad området, reserveras till 
Seniorvillan från påskrivet avtal fram t.o.m. 2014-12-31 under förutsättning 
att visningshus byggs. Se bilaga l. 

§ 2 Förvärv 

Kommunen säljer del av Lodjuret l osv. för motsvarande halva taxe
ringsvärdet till de som tecknar avtal om köp av byggnad av seniorvillall. 
Köpeskillingen varierar mellan 125000:--136500 :- för halva fastigheten be
roende på areal. 

§ 3 Fastighetsbildning 

När två, fyra, sex eller åtta av tomterna är sålda ansvarar kommunen för att 
ansökan om fastighetsbildning inges till Lantmäteriet. Kostnad för fastig
hetsbildning betalas av Seniorvillan. Ett exemplar av karta och akt skall till
ställas kommunen och Seniorvillan. 

§ 4 Reservation 

Om visningshus inte uppförs eller slutlig överenskommelse inte träffas mel
lan parterna senast 2014-12-31 så förfaller reservationen till SeniorvilIan 
och som då ska till Sala kommun erlägga femtiotusen(50000)kronor. 



§ 5 Anläggningsavgifter 

Bygg- och anläggningskostnader på fastigheterna inom området ska bekos
tas av Seniorvillan. Med fastighet menas både stamfastigheten och de nybil
dade fastigheter som kommer till fdljd av detta avtal. 
Kommunen ska anvisa en förbindelsepunkt fdr VA per fastighet. Anslut
ningsavgift ska erläggas enligt fastställd V A taxa. 

§ 6 Tillträde 

Tillträde till området kan ske när detta avtal är undertecknat av båda parter. 

§ 7 Detaljplan 

För området finns gällande detaljplan antagen 2009-06-24. Bilaga 2. Områ
det är planlagt för bostäder men enbart friliggande. Ny detaljplan ska arbetas 
fram skyndsamt som även tillåter uppförande av sammanliggande hus. I 
bygglovsskedet debiteras en planavgift enligt PBL-taxa. 

§ 8 Genomförandeansvar 

Seniorvillan äger rätt att under avtalstiden marknadsfdra och projektera 
byggande. 

Under reservationstiden äger exploatören inte rätt att använda området fdr 
upplag eller annat ändamål. 

Under reservationstiden äger Seniorvillan rätt att sätta upp informations
skyltar. Samråd med kommunen skall hållas beträffande placering, utfonll
ning och antal skyltar. 

Seniorvillan förbinder sig att ansluta till det kommunala vatten- och av
loppssystemet i anslutningspunkt som anges på nybyggnadskruta. 

Seruorvillan svarar fdr eventuella geotekniska utredningar srunt övriga un
dersökningar som kan krävas i samband med byggnation. Se plan- och ge
nomförandebeskrivningen. Bilaga 3. Kommunen kommer att skyndsamt 
genomfdra en markföroreningsundersökning samt att åtgärda eventuella 
myndighetskrav på sanering. 



§ 9 Förlängning 

Under § l angiven reservationstid kan efter prövning eventuellt förlängas 
om SeniorvilIan senast en månad före reservationstidens utgång skriftligen 
ansöker om detta till Sala kommun 

§ 10 Överlåtelse 

Seniorvillan äger inte rätt att överlåta detta avtal utan kommunens godkän
nande. 

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

Sala den2~/JI ... 2013 

För Sala Kommun 

;;!' y ) Saladen ..... .II.. .. 2013 

För Seniorer Hus & Hem SHH AB 

1J:f!ll!?;t*w-~ ... ~::..-.. .-<; .. ~/<-" ~~ 
Samhällsbyggnadschef 
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I "'q(1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-17 

7 (12) 

Dnr 2015/173- S 

Bredbandsutbyggnad på landsbygden 

INLEDNING 
I Riktlinjer för bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100 % 
av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu presenteras en stra
tegi för utbyggnad av bredband på landsbygden för att möjliggöra detta mål. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/29/1, missiv 
Bilaga KS 2015/29/2, strategi 

Bredbandsstrateg Hanna Svensson föredrar ärendet, It-chef Peter Tejne deltar vid 
ärendets behandling, 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna plan och utvecklingsenhetens strategi för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden, Bilaga KS 2015/29/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna plan och utvecklingsenhetens strategi för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden, Bilaga KS 2015/29/2 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I UtdragSbest:rkande 

Je 



Bilaga KS 2015/29/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Ink. 

DiariBnr 

20)5 

BREDBANDSUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN 
Enheten för Plan och Utveckling 

I Riktlinje tör bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100% av 
befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. 

För att en sådan utbyggnad ska vara möjlig krävs att både kommersiella och offentliga 
aktörer bidrar. Den kommersiella utbyggnaden sker dock i slutändan där operatören ser 
någon slags ekonomisk vinning vilket gör att vissa landsbygdsområden kommer att 
lämnas kvar. Det blir därför mycket viktigt att hitta en strategi för hur dessa medborgare 
nås. 

Med grund i detta kom förslaget kring ett nytt arbetssätt för ansökan av bredbandsstödet 
från Länsstyrelsen. Det nya arbetssättet skulle innebära att kommunen tar det 
administrativa ansvaret för bredbandsansökningarna tilllandsbygdsprogrammet. De 
boendes ansvar fortsätter dock vara avgörande för att projekten blir av genom att dels 
skapa intresset bland grannarna och dels vara behjälpliga i markavtalsfrågorna. 
Kommunen bidrar med tid och kompetens medan projektet finansieras av 
landsbygdsprogrammet och fastighetsägarnas anslutningsavgifter. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner Plan och utvecklingsenhetens strategi tör 
bredbandsutbyggnad. 

Lena Steffner 

Plan och utvecklingschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun,info@sala.se 
www.sala.se 

Hanna Svensson 

Bredbandsstrateg 

1 (l) 
2015-02-04 

DIARIENR: ? 
MISSIV 

n fl 
v ::J 
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~ KOMMUN 

201S!29/2 
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2015-02-03 
DIARIENR: ? 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Enheten för Plan och utveckling 

Ink. 2015 

Kommunens roll i bredbandsutbyggnad med stöd från landsbygdsprogrammet 

BAKGRUND 
Utvärderingen av den tidigare programperioden för bredbandsstöd genom 
landsbygdsprogrammet gjord av Länsstyrelsen i Västmanland visar att de krav som ställs 
på ansökningarna varit mycket svåra att leva upp till för de sökande. Den del av 
regelverket som orsakar de flesta felen i ansökningarna är kopplade till upphandlingen. 
Detta har resulterat i att byalag riskerar att få sanktionsavgifter i form av minskat 
stödbelopp. I den nya programperioden har Västmanland tilldelats 84 miljoner för 
bredbandsutbyggnad till landsbygden. Pengarna delas dock ut lite i taget vilket gör att det 
är viktigt att pengarna används för att resterande pengar ska delas ut till länet. 
Utifrån detta har Länsstyrelsen i Västmanland framfört en önskan om att ansökningarna 
ska ske mer samordnat och att kommunen ska ta en större roll för den administrativa 
delen avansökningsprocessen. 

BREDBAND I SALA KOMMUN 
I Sala kommun finns idag ett stort intresse för fiber både från landsbygden och från 
kommunens tätorter. Sala kommun har två byalag! som lyckats driva ett 
bredbandsprojekt med hjälp av stödpengar från landsbygdsprogrammet och i 
samförläggning med Sala kommun; Gussjö och Vrenninge. Dessa byalag har blivit 
förebilder för resten av kommunen och deras insatser kan antas vara bidragande till att vi 
ser ett ökat intresse för frågan idag. Dock har det också blivit tydligt att byalagsprojekt 
dels kräver mycket tid och dels är en osäkerhetsfaktor när det gäller ekonomin vilket gör 
att de föreningar som vi möter nu i regel inte är villiga att starta ett byalagsprojekt. 

I riktlinjer för bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100% av 
befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Under 2014 har diskussioner 
skett med flera bredbandsoperatörer, däribland Telia/Skanova, SalaN et, IP-Only och 
Svensk Infrastruktur. Förhoppningen är att dessa operatörer kommer att börja/fortsätta 
anlägga fiber i kommunen under 2015. I kontakten med dessa operatörer diskuteras både 
utbyggnad i tätort och på landsbygden för att utbyggnaden ska komma hela kommunen till 
gagn. Den kommersiella utbyggnaden sker dock bara där operatören ser någon slags 
vinning vilket gör att det kommer att bli områden kvar på landsbygden i Sala. Det blir 
därför mycket viktigt att hitta en strategi för hur dessa medborgare nås. 
Med grund i detta kom förslaget kring ett nytt arbetssätt för ansökan av bredbandsstödet 
från Länsstyrelsen. 

Det nya arbetssättet skulle innebära att kommunen tar det administrativa ansvaret för 
bredbandsansökningarna tilllandsbygdsprogrammet. De boendes ansvar fortsätter dock 

! Med byalag menas här en förening för bredband som också är en juridisk person. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 
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vara avgörande för att projekten blir av genom att dels skapa intresset bland grannarna 
och dels vara behjälpliga i markavtalsfrågorna, de behöver dock inte bilda ett byalag i 
bemärkelsen juridisk person. Kommunen bidrar med tid och kompetens medan projektet 
finansieras av landsbygdsprogrammet och fastighetsägarnas anslutningsavgifter. 

Ansvarsfrågorna kan delas upp enligt följande: 

Ansvar medborgare 
Skapaintresse,engagemang 
Markägarfrågor 

Kommun 
Ansöker om bidrag från landsbygdsprogrammet som juridisk person 
Gör upphandling 
Bygger nätet 
Kontrakterar tillsammans med byalag om kommunikationsoperatör 
All ekonomihantering 
Avtal mellan fastighetsägare och kommun om anslutningskostnad 
Slutredovisar till LST 

Lena Steffner Hanna Svensson 

Plan och utvecklingschef Bredbandsstrateg 

2(2) 
2015-02-03 
DIARIENR: ? 
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§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOnET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2014/351 

Införande av studerandemedarbetare inom Sala kommun 

INLEDNING 
Den 29 maj 2012 inkom en motion (S) med förslag om iförande av studerande
rnedarbetare i Sala kommun, Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 
2012, § 133, att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till 
införande av studerandernedarbetare från universitet och högskolor i Sala 
kommun, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/34/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Bilaga KS 2014/34/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret 

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att införa en modell med studerandernedarbetare i Sala kommun, 
att finansiering av initialt fem anställningar som studerandernedarbetare sker 
genom centralt avsatta medel i budget, samt 
att en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandernedarbetare gentemot universitet 
/högskolor men också för "Tekniksprånget" och yrkesintroduktionsanställning med 
mera, 

Ulrika Spårebo (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

al! införa en modell med studerandernedarbetare i Sala kommun, 

al! finansiering av initialt fem anställningar som studerandernedarbetare sker 
genom centralt avsatta medel i budget, samt 

al! en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandernedarbetare gentemot universitet 
/högskolor men också för "Tekniksprånget" och yrkesintroduktionsanställning med 
mera, 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
.~-~ 

\ 
) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Lars-Göran Carlsson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Motion om införande av studerandemedarbetare i Sala kommun 

Den 29 maj inkom en motion (S) med förslag om införande av 
studerandernedarbetare i Sala kommun. Kommunfullmäktige uppdrog 26 november 
2012, § 133, till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till införande av 
studerandernedarbetare från universitet och högskolor i Sala kommun. 

Personalkontoret har utrett förutsättningarna för ett införande. 

Sala kommun står inför stora rekryteringsbehov de kommande 5 -10 åren och vill 
profilera sig som en attraktiv arbetsgivare och för att möta utmaningarna i på ett 
effektivt sätt krävs nytänkande och otraditionella arbetssätt inom 
kompetensförsörjning. Det vore därför värdefullt att införa en modell med 
studerandernedarbetare. 

Kommunen bör prioritera studerande på utbildningar som matchar de 
medarbetarkategorier inom kommunen där det finns brist på kompetens. Studenter 
som har verksamhetsförlagd utbildning omfattas inte. 

En uppskattad kostnad för löner och sociala avgifter för att anställa 5 studerande
medarbetare är ca 340 tkr per år baserat på en anställning 10 tim per vecka under 
10 kalendermånader per år. 

Förutsättningar för studerandemedarbetare är att kommunens verksamheter ser 
nyttan med att anställa studerandernedarbetare. Verksamheterna har här en mycket 
viktig roll att identifiera arbetsuppgifter juppdrag för studerandemedarbetare och 
handleda denne. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa!a.se 
wwwsala.se 

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

lars-gara n.carJsson@sala.se 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Det behövs en driven koordinator som håller samman arbetet. Arbetet kommer att 
bestå av allt ifrån insamling och dialog om föreslagna arbetsuppgifter/uppdrag från 
kommunens verksamheter, rekrytering av studenter, marknadsföring 
intern/externt, kontakter med högskolor/universitet, utvärdering av 
studentmedarbetaruppdrag. Koordinatorn kommer att ha en viktig roll att 
entusiasmera och marknadsföra modellen med studentrnedarbetare och stärka 
kommunens arbetsgivarvarumärke för morgondagens arbetskraft. 

Anställningar som studerandernedarbetare bör finansieras via centralt avsatta 
medel. 

Sveriges Kommuner och Landsting har 2014-12-11 träffat centralt kollektivavtal om 
" Bestämmelser om studentrnedarbetare " som kommunen kan tillämpa vid ett 
införande av studerandernedarbetare. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att införa en modell med studerandernedarbetare i kommunen 

illl finansiering av initialt 5 anställningar som studerandernedarbetare sker genom 
centralt avsatta medel i budget 

att en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandernedarbetare gentemot 
universitet/högskolor samt "tekniksprånget" 

Lars-Göran Carlsson 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Lars-Göran Carlsson 
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Motion om införande av studerandemedarbetare i Sala kommun, dnr 
2012/123 

Med anledning av ovanstående motion har kommunens verksamheter delgivits 
motionen och beretts möjlighet att lämna synpunkter på förutsättningarna för ett 
införande i Sala kommun. 

Skolförvaltningen anser att förslaget om studentmedarbetare är beroende av 
tidpunkt, kostnad, den studerandes erfarenhet, kompetens och intresse. Det 
framhålls att det är möjligt att skolan kan hitta arbetsuppgifter som inte kräver 
erfarenhet och kunskaper, men tror samtidigt att det kan vara svårt eftersom det 
kommer att kräva närvarande handledning. Vidare framföras att skolan redan idag 
under studietiden erbjuder jobb till studerande på lärarhögskolan och 
förskollärarstuderande. 

Vård-och omsorgsförvaltningen anser att man i nuläget har mycket jobb med övriga 
praktikanter, feriejobb, OSA och lönebidrag och ser i dagsläget inte att de klarar av 
ytterligare en grupp om det ska vara kvalitet. 

Medborgarkontoret anser att om finansieringen av studentmedarbetare kan lösas 
finns det en del eventuella arbetsuppgifter som skulle kunna vara aktuella. Det 
framhålls att kommunen har en del digitaliseringsarbete framför sig, där det kan 
uppstå kvalificerade analys-och utvecklingsuppgifter, små som stora. Exempel är 
byggandet av kontaktregister utifrån AD, Trio och lönesystemet till webben och 
kontaktcenter, bygga google mapslösning med koppling till olika register, preparera 
öppna data, besökslogg med rapportfunktion och så vidare. Detta tar enligt 
medborgarkontoret sikte på utbildningar inom Mälardalens högskola i 
datavetenskap, innovation, produktdesign, produktion och logistik. En annan 
arbetsuppgift skulle kunna vara att kontrollräkna bokföring som gode män och 
förvaltare lämnar till överförmyndaren. 

Kultur-och fritids kontoret framför i frågan om studentmedarbetare att det säkert 
kan vara givande men att det är ett stort ansvar förknippat med det. Man kan inte 
räkna med att en studerandemedarbetare ska kunna utföra ett jobb på samma sätt 
som för en ordinarie. Bedömningen är att ett behov skulle kunna föreligga av 
bibliotekariekompetens men att det i dagsläget inte finns utrymme att leda och 
fördela arbete. Simhallen skulle kunna ta emot studerandemedarbetare som 
tillsammans med en diplomerad simlärare skulle kunna öka intresset av att lära 
barn att simma. Vissa perioder under året finns det behov av extra arbetskraft i 
ungdomslokalen. 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel; 0224-74 70 00 

lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax; 0224-188 SO 

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

lars-gora n .ca rlsson@sala.se 
73325 Sala 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Räddningstjänsten framför att de inte har några lämpliga arbetsuppgifter att 
erbjuda en studentmedarbetare. 

Tekniska kontoret anser att studentmedarbetare skulle kunna bidra positivt till 
verksamheten, dels genom att verksamheten kan få visa upp sig och därmed kanske 
utgöra ett karriärsval för nyutexaminerade studenter samtidigt som tekniska 
kontoret skulle få en del kvalificerade arbetsuppgifter utförda. Utmaningarna är 
matchningen mellan student och arbetsuppgifter. Den största utmaningen ser dock 
ändå tekniska kontoret är handledningen av studenten som de anser bör vara av hög 
kvalitet för att kunna bidra till en positiv bild av verksamheten. Tiden för detta ser 
tekniska kontoret inte att det finns utrymme till i sin verksamhet för tillfället. 

Personalkontorets överväganden 

Sala kommun är den största arbetsgivaren på orten och ett gemensamt uppdrag för 
alla kommunala verksamheter är att ge medborgarna god service. Kommunen 
befinner sig mitt i ett omfattande generationsskifte och det är mer angeläget än 
någonsin att säkra kompetensöverföringen mellan äldre och yngre medarbetare. 
I dagsläget upplever kommunen svårigheter med kompetensförsörjningen av vissa 
medarbetarkategorier. Ett gott anseende som arbetsgivare spelar en avgörande roll i 
arbetet med att kunna rekrytera och behålla bra medarbetare, inte minst i tider då 
konkurrensen om arbetskraften hårdnar. 

För att möta utmaningarna på ett effektivt sätt krävs nytänkande och otraditionella 
arbetssätt inom kompetensförsörjningen. Personalkontoret anser att det är viktigt 
att hitta nya former fOr att visa upp kommunen som arbetsgivare och på så sätt 
kunna attrahera ungdomar att börja arbeta inom Sala kommun. Samtidigt är 
personalkontoret medvetet om att förvaltningarna tar emot ett stort antal studenter 
och inte minst ett ökande antal arbetsmarknadspolitiska placeringar varje år. 

Personalkontorets slutsats 

M ot bakgrund av att kommunen vill profilera sig som en attraktiv arbetsgivare samt 
det faktum att kommunen står inför stora rekryteringsbehov de kommande 5 - 10 
åren anser personalkontoret att det trots de tveksamheter som redovisats vore 
värdefullt att införa en modell för studentmedarbetare. 

Personalkontoret vill dock framhålla några viktiga parametrar som är en 
förutsättning. 

Det är viktigt att anställningen som studentrnedarbetarna finansieras via centralt 
avsatta medel och inte via verksamheternas budgetar. 

Uppskattad kostnad för löner och sociala avgifter för att anställa 5 
studentrnedarbetare är ca 340 tkr per år. Beräkningen bygger på anställning 10 tim 
per vecka under 10 kalendermånader per år och där lönen är gällande lägstlön för 
Kommunal, för 201417600 kr per månad och fr om 201518 080 kronor per 
månad. Lönen för studentrnedarbetare ska vara enhetlig inom hela kommunen. En 
studentmedarbetaranställning får max vara i 12 månader. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

En annan viktig parameter är att det behövs en driven koordinator som håller 
samman arbetet med studentrnedarbetarna. Arbetsuppgifterna består av allt ifrån 
insamling av föreslagna arbetsuppgifter från verksamheterna, rekrytering av 
studenter, marknadsföring intern/externt, kontakter med högskolor och universitet, 
utvärdering av studentmedarbetaruppdrag. 

Det är inte minst viktigt att verksamheterna ser nyttan med att anställa en 
studentrnedarbetare. Verksamheterna har en mycket viktig roll att identifiera 
arbetsuppgifter/uppdrag för studerandernedarbetare och handleda denne. 
Koordinatorn kommer att ha en viktig roll i att entusiasmera och marknadsföra 
modellen med studentmedarbetare. 

Målgrupp 

Målgruppen är studenter som utbildar sig inom för kommunens arbetsområden 
relevant utbildning. För att komma ifråga ska studenten ha fullgjort ett års 
studier(motsvarande 60 p). Kommunen bör prioritera studerande på utbildningar 
som matchar de medarbetarkategorier där vi idag har brist på kompetens. Studenter 
som har verksamhetsförlagd utbildning omfattas inte (lärare, sjuksköterskor, 
sjukgy)llnast, psykolog, socialsekreterare etc). 

Omfattning och villkor 
Studentmedarbetareuppdrag ska vara kvalificerade och omfatta minst 40 timmar 
och upp till maximalt 12 månader med en veckoarbetstid på mellan 5 - 15 timmar 
med möjlighet till flexibilitet för te x tentamensperioder. 
Arbetsuppgifterna/uppdragen får inte vara sådana som kommunens medarbetare 
traditionellt utför utan ska ligga utanför ordinarie personalbudget. 

För studentrnedarbetare gäller sedvanliga arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. 
Under ovannämnda period max 12 månader har studerandernedarbetaren en så 
kallad allmän visstidsanställning enligt lagen om anställningsskydd. En 
studentmedarbetaranställning får vara i max 12 månader. 

Processen 

En process skulle kunna se ut enligt nedan. 

1 Kommunen annonserar på www.sala.se oatt man avser att anställa 
studentrnedarbetare. Ansökningar görs direkt till utsedd koordinator vilken bör 
vara placerad centralt, förslagsvis på personalkontoret. En platsbank upprättas av 
koordinator. 

2 Identifiera studentmedarbetaruppdrag - tid, plats, omfattning, kompetens, 
utbildningskrav(görs av respektive verksamhet) 

3 FAS samverkan genomförs lokalt där studerandeuppdraget ska genomföras. 

4 Kravprofil för handledare upprättas och utbildning arrangeras. 

5 Studerandeuppdrag och kompetensbehov anmäls från verksamheten till 
koordinator. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

6 Första matchningen görs baserat på verksamheternas önskemål om inriktning och 
de studerandes meriter (görs av koordinator). 

7 Intervju, referenstagning och rekryteringsbeslut - görs av respektive verksamhet 
med biträde av koordinator. 

8 Uppdragsstart - introduktion för studentmedarbetare gemensamt görs av 
koordinator, arbetsplats-och uppdragsintroduktion ansvarar respektive verksamhet 
för, handledning ansvarar respektive verksamhet för. 

9 Uppdragsavslut - standardiserad utvärdring till studentmedarbetare och till 
verksamhet som koordinator ansvarar för. 

Lars-Göran Carlsson 
Personalkontoret 
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§ 133 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2012-11-26 

Dnr 2012.123 KH nr 73 

Svar på motion om införande av studerandernedarbetare inom 
kommunen 

INLEDNING 
Amanda Lindblad (S) har den 29 maj 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommun
styrelsen att utreda hur visstidsanställningar enligt motionärens intentioner kan 
möjliggöras för studerande på universitet och högskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/213/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2012/213/2, yttrande från personalkontoret. 
Bilaga KS 2012/213/3, UAN § 48 yttrande. 
Bilaga KS 2012/213/4, motion. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30, § 80. 
Kommunstyrelsen 2012-11-08, § 253. 

Yrkanden 
Amanda Lindblad (S), Andreas Weiborn (M), Magnus Eriksson (SBÄ), Mathias 
Goldkuhl (M), Erik Åberg (MP) och Alexandra Gustafsson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

I att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till införande av 
studerandemedarbetare från universitet och högskolor i Sala kommun, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

personalkontoret 
bildnings- och lärandenämnden 

Justerandes sign 

\~ 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 36 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dm 2015/30 

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket angående redovis
ning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över 
förorenade områden 

INLEDNING 
Miljödepartementet har inbjudit Sala kommun att lämna synpunkter över rapporten 
Tillsynsansvar över förorenade områden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/35/1, bygg- och miljönämndens beslut § 9 
Bilaga KS 2015/35/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2015/35/3, remiss (sammanfattning) 

Miljöinspektör Helena Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/35/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/35/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 

., il 
I ,A... 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Sammaoträdesdatum 

2015-02-03 

'''Sii'ALAnrK[7,Qr>;M''IM''''U''''N-----!116) 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Diarienr;J ':) , I'kttlifa,g, " I" "'- .., ,:/vb ."J U ;;1 

Dnr Adm, 2014.2061 

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 
om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden 

Beredning 
Bilaga BMN 2015/9/1, Remiss, 2015-01-08 

Enhetschef för miljö Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ordförande Hans Johansson yrkar 
att bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till handläggare på att besvara 
remissen till Kommunstyrelsen 

BESLUT 

Bygg- och miljönämnden beslutar, 

att delegera till handläggare att besvara remiss av Naturvårdsverkets redovisning av 
regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden 

IUtdragsbestyrkande 

;.A 
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~ KOMMUN KOMMUN L~JEj 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-02-03 
BYGG OCH MILJÖ 

Dpb:ADM 
Dnr: 2014-002061 

MILJÖ ENHETEN Kommunstyrelsen i Sala kommun 

SALA KOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Förslag till kommunstyrelsens yttrande angående översyn av 
tillsynsansvar över förorenade områden 

Miljödepartementets nr: NV-0064S-14 

BAKGRUND 

Regeringen har via miljödepartementet inbjudit Sala kommun att ha synpunkter på 
rapport M2014/134S/Ke, Tillsynsansvar över förorenade områden. 

Regeringsuppdragets syfte är att utforma författningstext för att förtydliga 
tillsynsansvar för förorenade områden mellan kommunala nämnder, länsstyrelsen och 
Generalläkaren. Genom förtydligandena i Tillsynsförordning (2011:13) hoppas 
Regeringen bidra till effektivare tillsyn och på sikt uppnå preciseringen under 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö; "Förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön". 

YTTRANDE 

Bygg- och miljö nämnden anser att det är positivt att tillsynsförordningen förtydligas 
och håller i huvudsak med det utredaren föreslagit, att tillsynsansvaret tydliggörs och 
harmoniseras med det övriga tillsynsansvaret i miljöbalken så långt det är möjligt. 

Utredningen uttrycker att det är kommunerna som får största delen av tillsynsansvaret 
över förorenade områden. I områden med större risker och i bland förorenade områden 
blir det länsstyrelsen eller Generalläkaren som blir tillsynsmyndighet. Bygg- och 
miljönämnden tycker det är positivt att tillsynsansvaret läggs på En tillsynsmyndighet 
för blandade områden där många olika verksamheter kan ha förorenat. Det blir då en 
helhetssyn över det förorenade området vilket kan bidra till en mer effektiv 
handläggning och bli tydligare för verksamhetsutövarna. Vilka områden som räknas till 
de med högre risk kan behöva tolkas genom ytterligare tillsynsvägledning. 

3.2.7 Exploateringar 
Ofta är det ett intensivt sammarbete mellan olika aktörer vid exploateringar för att nå 
effektiva, långsiktiga- och hållbara exploateringar i ett förorenat område. Kommunala 
enheter som plan, bygg och miljö samt tekniska förvaltningar samarbetar oftast 
intensivt med andra aktörer under handläggningen. Bygg- och miljönämnden anser det 
är positivt att det finns möjlighet att länsstyrelsen kan överlåta tillsynen till en 
kommunal miljönämnd i sådana fall. Det kan underlätta för alla inblandade aktörer. 
Överlåtelsen bör endast ske om den kommunala nämnden anses ha tillräckliga resurser 
och kompetens för handläggningen. 

Postadress 
Box 304 
73325 SALA 

Besöksadress 
Stadshuset 
Stora Torget 1 

Telefon Fax Exp. 
0224-747000 vx 0224-747308 
E-post: byggmiljo@sala.se 
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SALA KOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

3.3.1 Register över tillsynsobjekt 
Naturvårdsverket föreslår ett obligatoriskt register med tillsynsobjekt hos 
myndigheter. Det är en ökad administrativ belastning inledningsvis då det oftast är 
tidskrävande att leta upp uppgifter för att skapa registret. Ytterligare tillsynsvägledning 
om vilken omfattning och vilka krav som ställs på registret behövs. De befintliga 
register och databaser som finns t.ex. de som finns på länsstyrelsen kan anpassas och 
göras tillgängliga för kommunerna. 

3.5 
Bygg- och miljö nämnden anser att även en kommunal nämnd ska ha möjlighet att 
överlåta tillsynen till länsstyrelsen. Det kan finnas behov i vissa fall där det bedömts 
vara mer ändamål enligt t.ex. i de fall då samma bolag har förorenade områden i flera 
kommuner i samma län och det är mer effektivt att de hanteras av samma 
tillsynsmyndighet. 

Övrigt 
Även andra åtgärder kan behövas för att åtgärdstakten ska hållas uppe och miljörnålen 
nås. Om tillsynsmyndigheterna effektivt ska initiera tillsynsarbetet anser Bygg- och 
miljö nämnden att. 

• För att öka den privatfinansierade delen av efterbehandlingsarbetet krävs bl.a. 
resurser för att öka framtagandet av juridiska utredningar om ansvaret för 
föroreningarna. Bland små och medelstora kommuner fattas ofta resurser och 
kompetens för att effektivt ta fram ansvarsutredningarna. Ansvarsutredningen 
ligger till grund för vem som är adressaten för utredning och åtgärder. 

• Objekt där statliga medel helt eller delvis finansierar utredningar och åtgärder i 
dag, får vänta på genomförandet p.g.a. att statliga medel fattas. Om planerade 
åtgärder fördröjs kan yttre omständigheter och förutsättningar göra att 
utredningar, ansvarsutredningar mm behöver göras om när det går för lång tid. 

BYGG OCH MILJÖ SALA HEBY 

Helena Lindström 
Miljöinspektör 

KOPiA 

Akten 

Postadress 
Box 304 
73325 SALA 

Besöksadress 
Stadshuset 
Stora Torget 1 

Ronald Houben 
Miljöinspektör 

Telefon 
0224-747000 vx 

Fax 
0224-747308 

E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 
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Dila~:S 2015/35/3 

-1----REG ERINGSKANSLlET 

Miljödepartementet 

Kemikalieenheten 

Christina Malmros 

Telefon 08-40586 85 

Remiss 

2014-12-18 M2014/1345/Ke 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -01- D 7 

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av 
tillsynsansvar över förorenade områden 

Remissinstanser: 

1. Riksdagens ombudsmän, JO 
2. Riksrevisionen 
3. Domstolsverket 
4. Riksåklagaren 
5. Svea hovrätt med Mark- och miljööverdomstolen 
6. Vänersborgs tingsrätt (Mark- och miljödomstol) 
7. Växjö tingsrätt (Mark- och miljödomstol) 
8. Östersunds tingsrätt (Mark- och miljödomstol) 
9. Kommerskollegium 
10. Försvarets materielverk 
11. Försvarsmakten 
12. Generalläkaren vid Försvarsmakten 
13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
14. Boverket 
15. Folkhälsomyndigheten 
16. Lantmäteriet 
17. Statens geotekniska institut 
18. Ekonomistyrningsverket 
19. Fortifikationsverket 
20. Kammarkollegiet 
21. Länsstyrelsen i Blekinge län 
22. Länsstyrelsen i Dalarnas län 
23. Länsstyrelsen i Gotlands län 
24. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
25. Länsstyrelsen i Hallands län 
26. Länsstyrelsen i Jämtlands län 
27. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
28. Länsstyrelsen i Kalmar län 
29. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
30. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
31. Länsstyrelsen i Skåne län 



2 

32. Länsstyrelsen i Stockholms län 
33. Länsstyrelsen i Södermanlands län 
34. Länsstyrelsen i Uppsala län 
35. Länsstyrelsen i Värmlands län 
36. Länsstyrelsen i Västerbottens län 
37. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
38. Länsstyrelsen i Västmanlands län 
39. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
40. Länsstyrelsen i Örebro län 
41. Länsstyrelsen i Östergötlands län 
42. Statskontoret 
43. Göteborgs universitet 
44. Luleå tekniska universitet 
45. Lunds universitet 
46. Stockholms universitet 
47. Uppsala universitet 
48. Skogsstyrelsen 
49. Statens jordbruksverk 
50. Sveriges lantbruksuniversitet 
51. Havs- och vattenmyndigheten 
52. Kemikalieinspektionen 
53. Regelrådet 
54. Sveriges geologiska undersökning 
55. Trafikverket 
56. Transportstyrelsen 
57. Ale kommun 
58. Askersunds kommun 
59. Borås kommun 
60. Botkyrka kommun 
61. Båstads kommun 
62. Falu kommun 
63. Filipstad kommun 
64. Gävle kommun 
65. Göteborgs kommun 
66. Habo kommun 
67. Helsingborgs kommun 
68. Hörby kommun 
69. Järfälla kommun 
70. Jönköpings kommun 
71. Kalmar kommun 
72. Karlskrona kommun 
73. Kristianstad kommun 
74. Krokoms kommun 
75. Lessebo kommun 
76. Luleå kommun 
77. Lunds kommun 
78. Lycksele kommun 
79. Malmö kommun 



80. Mullsjö kommun 
81. Norrköpings kommun 
82. Norsjö kommun 
83. Nybro kommun 
84. Nyköpings kommun 
85. Nässjö kommun 
86. Oxelösunds kommun 
87. Ronneby kommun 
88. Sala kommun 
89. Skellefteå kommun 
90. Stockholms kommun 
91. SundsvalIs kommun 
92. Säffle kommun 
93. Tanums kommun 
94. Trollhättans kommun 
95. Uppsala kommun 
96. Varbergs kommun 
97. Åre kommun 
98. Örnsköldsviks kommun 
99. Östersunds kommun 
100. Företagarna 
101. Landsorganisationen i Sverige 
102. Lantbrukarnas Riksförbund 
103. Naturskyddsföreningen 
104. Näringslivets Regelnämnd 
105. Skogsindustrierna 
106. Svenskt Näringsliv 
107. Svenskt Vatten 
108. Sveriges advokatsamfund 
109. Sveriges akademikers centralorganisation 
110. Sveriges Kommuner och Landsting 
111. Tjänstemännens Centralorganisation 
112. Advokatfirman Åberg & Co AB 
113. Alrutz Advokatbyrå AB 
114. Avfall Sverige 
115. Greenpeace 
116. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
117. SveMin AB 
118. Teknikföretagen 
119. Vattenbrukarnas Riksförbund 
120. Världsnaturfonden WWF 

I regleringsbrev för år 2014 fick Naturvårdsverket i uppdrag att ge 
förslag till nya eller kompletterande regler gällande tillsynsansvar över 
förorenade områden. Den 27 maj 2014 inkom Naturvårdsverket med 
redovisning av detta uppdrag. Regeringen önskar få synpunkter på denna 
rapport. 
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Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 
26 mars 2015. Vi ser helst att svaren skickas i elektronisk form 
(i word-format) till: 
m.registrator@regeringskansliet.se 
med kopia till: Christina Malmros, 
christina.malmros@regeringskansliet.se 

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. På 
webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt, När 
svarstiden för remissen har gått ut, så publiceras dessutom alla 
remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se. 

Frågor under remisstiden besvaras av Christina Malmros, 
tfn 08-405 86 85. 

BJorn Dufva 
Departementsråd 
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Förord 

En tydlig fOrdelning av tillsynsansvaret över förorenade områden bidrar till en 
effektiv och sammanhållen tillsyn och har identifierats som en viktig insats fOr att 
öka den tillsynsdrivna och frivilliga efterbehandlingen. På sikt bidrar en effektivare 
tillsyn till alt uppnå preciseringen under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö; "F örore
nade områden är åtgärdade i så stor utsträckning alt de inte utgör något hot mot 
människors hälsa och miljön". 

Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2014 fått i uppdrag att ge 
förslag till nya eller kompletterande regler gällande tillsynsansvar över förorenade 
områden. Förslagen och dess samhällsekonomiska konsekvenser redovisas i denna 
skrivelse. Arbetet har till viss del utgått från länsstyrelsernas tidigare rapport "Tyd
ligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden", men 

framför allt inriktats på att göra fOrtydliganden i befintlig lagstiftning. 

Innehållet i Naturvårdsverkets redovisning kommer att remissbehandlas av Miljö
departementet. Synpunkter på innehållet i förslagen har dock under arbetets gång 
inhämtats från ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet samt en särskilt utsedd 
länsstyrelserepresentant. 

Inom Naturvårdsverket har en projektgrupp bestående av Jeanette Häggrot, 
Rebecca Wennerberg, Anna Isberg och Katrin Nilsson Taylor (projektledare) 
arbetat med regeringsuppdraget. I delar av uppdraget har också Monika 
Magnusson, Emelie Aurell och Linda Hellblom medverkat. 

Redovisningen av regeringsuppdraget har beslutats av generaldirektör Maria Agren 
den 27 maj 2014. 
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Sammanfattning 

Regeringsuppdragets syfte är att utforma författningsförslag som leder till en tydlig 
ansvarsfordelning mellan kommunala nämnder och länsstyrelser i tillsynen över 
förorenade områden (områden med fororeningsskador). En tydlig fördelning av 
tillsynsansvaret bidrar till en effektiv och sammanhållen tillsyn, underlättar till
synsmyndigheternas arbete och är en viktig insats för att öka den tillsynsdrivna och 
frivilliga efterbehandlingen. Effektivare tillsyn bidrar på sikt till att uppnå precise
ringen under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö; "Förorenade områden är åtgärdade i 
så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön". 

I denna skrivelse används begreppen "fororenade områden" och ·'områden med 
föroreningsskador·' likvärdigt. 

Natorvårdsverkets uppgift har varit att: 
- identifiera otydligheter i nuvarande lagstiftning som reglererar tillsynsansvaret 
över fororeningsskador och förorenade områden 
- foreslå hur dessa otydligheter kan åtgärdas 
- formulera förslag till forfattningar som behövs for att åtgärda otydligheterna 

Arbetet har till viss del utgått från länsstyrelsernas tidigare rapport "Tydligare och 
enklare fordelning av tillsynsansvar över fororenade områden", 2011. Naturvårds

verket har dock inte gått vidare med länsstyrelsens förslag om en branschlista. 
Framför allt har arbetet inriktats på att göra fortydliganden i den nuvarande förord
ningstexten i miljötillsynsforordningen (20 II: 13) och att i vissa fall kodifiera 
praxis. 

Naturvårdsverket anser också att tydliggörandet i så stor utsträckning som möjligt 

bör harmonisera med tillsynsansvaret i övrigt enligt miljöbalken. Naturvårdsverket 
har tidigare påpekat att det är angeläget med fortydliganden i nuvarande lagstift
ning avseende tillsynsansvaret for miljöfarlig verksamhet for att uppnå en sam
manhållen, enhetlig och effektiv tillsyn. 

Generellt sett bör en stor andel av tillsynsansvaret tillfalla kommunen, något som 
tidigare kommit till uttryck i forarbetena till miljöbalken. Samtidigt ligger det i 
linje med övrig fördelning av tillsynsansvar enligt miljöbalken att tillsynsansvaret 
för komplexa objekt och områden med större miljöpåverkan fördelas tilllänsstyrel
sen. I den män det har varit möjligt vid arbetet med att fortydliga befintlig lagstift

ning har länsstyrelsen därför tilldelats tillsynsansvaret for komplexa områden och 
områden med större miljöpåverkan. 

Så långt som möjligt bör endast en tillsynsmyndighet vara ansvarig inom ett och 
samma fororenade område. Detta underlättar både för tillsynsmyndigheter och 
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verksamhetsutövare. I vissa fall kan det dock vara oundvikligt att två tillsynsmyn

digheter blir ansvariga inom samma område. 

Avgörande för att bestämma fördelningen av tillsynsansvaret ska i första hand vara 

den verksamhet som orsakat föroreningen och dess eventuella tillstånds- eller 

anmälningsplikt. Huvudregeln bör vara att länsstyrelsen ansvarar för förorenade 

områden som orsakats aven tillständspliktig verksamhet och att kommunen ansva

rar för förorenade områden som orsakats av icke tillståndspliktiga verksamheter. 

Föreslagna ändringar och tillägg I mlljölillsynsjörordnlngen 

I redovisningen av regeringsuppdraget föreslås bl.a. följande ändringar och tillägg i 

miljötillsynsförordningen (2011: 13): 

• 1 kap. 3§ En definition av "blandförorenade områden" införs. 

• l kap. 7§ Paragrafen kompletteras med bestämmelse om att en operativ 
tillsynsmyndighet också ska föra register över tillsynsobjekt som är kända 

och omfattas av 2 kap. 29 § 3-7 (länsstyrelsens ansvar) samt 

2 kap. 31 § 1-6 (kommunal nämnds ansvar). Av registret ska även framgå 

vilka tillsynsobjekt som har överlåtits med stöd av I kap. 18 §. 

• 2 kap. 4§ Nuvarande bestämmelse om Generalläkarens ansvar (där 
befogenhet att utöva tillsyn över civila verksamheter saknas) förtydligas 

med formulering om den kommunala nämndens ansvar. 

• 2 kap. 29§ Bestämmelsen har kompletterats med punkter gällande bland
förorenade områden, allvarliga miljöskador, miljöriskområden, anmäl

ningspliktiga avhjälpandeåtgärder, och kommunal nämnds ansvar efter 

överlåtelse av tillsyn från länsstyrelsen. Förtydligande har gjotts om att 

tillsynsansvaret för exploateringar ska tillfalla den tillsynsmyndighet som 

ansvarar för tillsynen på det förorenade området. 

• 2 kap. 31§ Bestämmelsen har ändrats när det gäller föroreningsskador 
som orsakats aven icke-tillståndspliktig verksamhet, föroreningsskador där 

länsstyrelsen överlåtit tillsynsansvaret, allvarliga miljöskador, anmälnings

pliktiga avhjälpandeåtgärder, samt andra föroreningsskador som inte 

omfattas av länsstyrelsens ansvar. 

Förtydligande har gjorts om alt tillsynsansvaret för exploateringar ska tillfalla den 

tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsynen över det förorenade området. Ett för

tydligande har även gjorts om att den kommunala nämnden ansvarar för tillsynen 

över civila aktörer vid anmälningspliktiga åtgärder i förorenade områden där 

Generalläkaren har tillsynsansvaret över det f6rorenade området. 
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Konsekvenser av färeslagna ändringar i miljätillsynsfärordningen 

Sammanfattningsvis visar konsekvensanalysen att inga större konsekvenser för 
olika aktörer förväntas uppstå till följd av förslagen till ändringar och komplette
ringar av miljötillsynsförordningen. Förslagen handlar om att förtydliga en redan 
gällande förordning, och förväntas leda till ett effektivare och tydligare tillsyns

arbete. Endast några ta mindre negativa konsekvenser kan eventuellt uppstå men 
övervägs av de positiva effekterna av förslaget. 
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§ 41 Förfrågan från Bovieran 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dn r 2014/7 1 0 

Under våren 2014 har diskussioner förts mellan Sala kommun och företrädare 
för Bovieran AB, som hade önskemål om att förlänga optionsavtalet med ytterligare 
6 månader till och med 2015-02-10. Förlängning beviljades av kommunstyrelsen 
2015-05-08. Kommunstyrelsen beslöt även att uppföljning och utvärdering mellan 
Sala kommun och Bovieran AB skulle ske under januari månad 2015. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2015/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen 

Kommunchef Jenny Nolhage samt planchef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avvisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt undertecknat 
2012-08-10, samt 
att Sala kommun fortsätter diskutera med Bovieran AB om lämplig alternativ 
placering av Bovieran i Sala tätort. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avvisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt undertecknat 
2012-08-10, samt 

m Sala kommun fortsätter diskutera med Bovieran AB om lämplig alternativ 
placering av Bovieran i Sala tätort. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2015-03-01 IIUI SALA Bi laga KS 2015/41/1 

~ KOMMUN 
JENNY NOlHAGE 

DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA KOMiViUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 2 

Bovieran 

Bakgrund 

Redan 2009 visade Bovieran AB intresse för etablering i Sala. l augusti 2009 skrevs 
avtal om en tomt nära korsningen Silvermyntsgatan och Josefsdalsvägen. Våren 
2011 inleddes diskussioner om att Bovierans placering skulle förändras till 
Silvervallen istället. 

l augusti 2012 tecknades ett avtal mellan Sala kommun och bostadsföretaget 
Bovieran om byggnation av 48 lägenheter på Silvervallen. För att bo i Bovierans 
bostäder gäller att man är 55+. Köpekontraktet reglerade att Bovieran skulle ha ett 
beviljat bygglov inom två år från undertecknandet. Bilaga 2 är en exempelbild på 
exteriören för en Bovierafastighet. 

Våren 2014 fördes diskussioner mellan Sala kommun och företrädare för Bovieran. 
Bovieran hade önskemål om att få förlänga optionsavtalet med ytterligare 6 
månader till och med 2015-02-10. Man hade inte lyckats få tillräckligt antal 
intressenter för att kunna dra igång en byggnation men med en förlängning på 6 
månader såg Bovieran möjligheter till en kraftfullare marknadsföringsinsats. 
Förlängningen beviljades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-08. 
Kommunstyrelsen beslöt även att uppföljning och utvärdering mellan Sala kommun 
och Bovieran skulle ske under januari månad 2015. 

I samband med diskussionerna mellan Sala kommun och Bovieran AB våren 2014 
diskuterades även andra lämpliga tomter i Sala för byggnation enligt Bovierans 
koncept. Företagets representanter besökte Sala och tittade på alternativa 
placeringar men var då inte intresserade. 

Nuläge 

Kontakt har tagits vid ett flertal tillfällen mellan kommunen och Bovieran sedan 
årsskiftet. Bovierans företrädare har frågat efter möjligheten att få optionsavtalet 
förlängt med ytterligare några månader då man mött ett ökat intresse men 
fortfarande saknades tillräckligt underlag för att fullfölja avtalet. 

Efter diskussioner med kommunstyrelsens ordförande och information vid 
kommunstyrelsens ledningsutskott har undertecknad meddelat Bovieran att 
kommunen inte är beredd att förlänga avtalet om Silvervallen men att vi gärna 
diskuterar andra lämpliga tomter för Bovieran. Detta innebär att avtalet upphörde 
2015-02-10. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Förra veckan meddelade Anders Wimby, etableringsansvarig på Bovieran, att 
Bovierans styrelse skulle behandla projektet i Sala. Situationen nu är att 27 
förhandsavtal är tecknade av totalt 48 lägenheter. Bovierans styrelse sammanträdde 
torsdagen den 26/2 2015 och fattade då beslut om att de vill fullfölja avtalet från 
augusti 2012 och därmed snarast ansökan om bygglov. Skrivelsen från Bovieran har 
inkommit till Sala kommun idag den 2/3 2015, se bilaga 3. 

Bilaga 

Planchef Lena Steffner har sammanfattat arbetet med Östra kvarteren i ett pm, se 
bilaga 1. 

Underlag för beslut 

Bovieran AB har under många år aktivt visat intresse för etablering av sitt 
bostadskoncept i Sala. Det är av stort intresse för kommunen att medverka till ökat 
bostadsbyggande såväl i Sala som i andra delar av kommunen. 

Planprocessen kring Östra kvarteren har fortlöpt parallellt med Bovierans arbete. I 
samband med arbetet med ett plan program kommer en idetävling om arkitektur 
och stadsbyggnadskonst genomföras. Det som i bilaga 1 benämns som etapp 1 är 
mark i kommunens ägo. 

En etablering av Bovieran på Silvervallen på aktuell tomt kommer försvåra 
idetävlingen. ldetävlingen och hela projektet med planprogrammet betonar att ny 
bebyggelse i Östra kvarteren ska vara i samklang med småstadskaraktären i Salas 
centrum. 

Sala kommun välkomnar en etablering av Bovieran i Sala men inte på den tomt på 
Silvervallen som tidigare gällande avtal reglerat. Företaget är välkommet till 
förnyade kontakter för att diskutera andra lämpliga tomter i Sala. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås avvisa Bovierans önskemål. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Att avvisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt 
undertecknat den 10/8 2012. 

jenny Nolhage 

Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnad 
Lena Steffner 

PM ÖSTRA KVARTEREN 

Bila ga l 1 (3) 
2015·01·12 

SALA KOrvllvluN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2015 -03- O 2 

I samband med programarbete i en detaljplaneprocess genomför Sala stad en 
idetävling om arkitektur och stadsbyggnadskonst för området, Östra kvarteren, 
som består av Silvervallen och flera kvarter i anslutning till denna invid den 
centrala stadskärnan. Det område som utgör Etapp l är i kommunens ägo och kan 
fortsätta planeras med byggstart tidigast 2016. 
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JItIlI SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

Tävlingsprogrammet är i enlighet med Sveriges Arkitekters regler för en inbjuden 
idetäviing. I tävlingen deltar tre, av arrangören valda, förslagsställare. Syftet med 
idetävlingen är att få fram och jämföra olika principer för kvartersindeJning, 
gatuutforrnning och hustyper i en omvandling av ett idrottsområde till en blandad 
småstad med bostäder och inslag av kontor, verksamheter och viss handel. I 
tävlingen ingår även några intilliggande kvarter som kan konuna att utvecklas i 
senare etapper beroende på markägares initiativ. 

Resultatet av tävlingen ska ligga till grund för fortsatt planarbete och föravtal 
kring markan visningar och exploateringsavtal. Planprogramarbetet enligt PBL 
(Plan och bygglagen) med ett remissförfarande och diskussioner med allmänheten 
kommer att pågå parallellt med idetävlingen. Informationen som ges i 
planprogranunet som bifogas tävlingsprogrammet beskriver förutsättningarna och 
inriktningen inför programsamrådet. 

Syftet med idetävlingen är att få fram ett önskat uttryck i gestaltningen som ska 
vara en naturlig förlängning av riksintresset Sala. Den nya stadsdelen Östra 
kvartren ska annonsera Sala tätort vid östra infarten. Projektets förslag till 
utformning och användning ska vara i samklang med småstadskaraktären i Salas 
centrum med bebyggelse i två till tre våningar. Lokaler i bottenvåningar ska 
finnas i vissa föreslagna lägen. Projektets förhållande till stadskärnan är 
avgörande. Området ska annonsera Sala stad som en småstad i den nordiska 
byggnadstraditionen i form, material och färg. 

Den nya stadsdelen ska fungera i Etapp l för drygt 400 personer att bo i en 
trivsam, trygg och spännande miljö som även innehåller arbetsplatser som kontor 
och handel. Plats för en förskola ska finnas. Omsorg om människors möjligheter 
att röra sig till fots och på cykel samt bil ska tydliggöras i förslaget. Naturliga 
mötesplatser ska finnas i området både på allmän plats och på kvartersmark. 
Området ska fungera som en blandad småstad med boende i olika former, service 
i bottenvåningar. Hömlägen ska särskilt hanteras. Plats för förskola ska finnas 
inom området. En park med plats för rekreation, vila, spontanidrott och lek ska 
finnas i anslutning till den befintliga entreportiken till Silvervallen. 

Sala kommun har rådighet över den mark som ägs av kommunen i Etapp l. 
Kommunen har för avsikt att fortsätta planarbetet för sitt område och beräknar en 
byggstart när planen vunnit laga kraft, vilket kan ske tidigast våren 2016. Övriga 
delar av tävlingsområdet är beroende av privata fastighetsägares och kommunala 
bolags initiativ. 

I en skissmässig exploateringskalkyl för Östra kvarteren bedöms att kostnader för 
investeringar i gator och park samt i övrig för projektets genomförande nödvändig 
teknisk infrastruktur kan hanteras inom projektet i etapp l. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

Resultatet av idetävlingen kommer att betraktas som en väl utvecklad 
programskiss som ska fortsätta bearbetas i den följande detaljplanprocessen. De 
värden som tävlingen skapat ska tillvaratas och utvecklas i 
detalj plane bestämmelser som garanterar kvalitet på arkitektur och 
stadsbyggnadskonst. Den del som Sala kommun har egen rådighet över kan ha en 
lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör byggstart tidigast våren 2016. 

På ett flertal punkter kommer det at! vara problematiskt att infoga konceptet för 
Bovieran i den tänkta småstadskaraktären. 
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Bovieran 

Betr. Del av fastighet Kristina,l:11 (Silvervallen) 

Bil aga 3 

SALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jenny Nolhage 

Box 304 

733 2S SALA 

Ink. 2015 -03- O 2 
Dlar/enr 
.~ILf 

Intresset för Bovierans projekt på Silvervallen har den senaste tiden ökat markant. 27 

förhandsavtal är redan tecknade och trots ovisshet om projektets genomförande har 

kunderna har betalat in 10 % av insatsen vilket motsvarar 100 000 - 180 000 kr beroende på 

lägenhet/stor/ek. Utöver dessa avtal finns 7 reservationer. 

Mot bakgrund av detta önskar vi fullfölja köpekontraktet undertecknat denlO/ 8 -12 och 

snarast inlämna ansökan om bygglov. 

För Bovieran AB den 27/2 2015 

VD 

www.bovier an.se 
Bovieran AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 
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2015/144-- 2 

Vänortsmöte i Kristinestad sommaren 2015 

INLEDNING 
Styrelsen i Föreningen Norden har översänt program för vänortsmöte 2015-06-10 -
- 2015-06-15 i Kristinestad, Finland. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/23/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att utse kommunfullmäktiges ordförande Elisabet Pettersson (C) och 
kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulrika Spårebo (S) att delta i 
vänortsmötet i Kristinestad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunfullmäktiges ordförande Elisabet Pettersson (C) och 
kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulrika Spårebo (S) att delta i 
vänortsmötet i Kristinestad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-29 
INBJUDAN 

ANDE RS JOHANSSON 
DIREKT: 0224-74 78 07 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALAK01iAl\r.ITN 
Kommunstyrelsens förvaffning 

Ink. 

INBJUDAN 

Vänortsmöte i Kristinestad 

På uppdrag av styrelsen i Föreningen Norden, Lokalavdelningen i Sala, har kassören 
Susanne Olson översänt programmet för vänortsmötet 2015, till mig. Jag har därför 
sammanställt denna inbjudan. 

Onsdagen den 10 - 15 juni 2015 
Vänortsmöte i Kristinestad 

Obs. tiden är annorlunda i år därför alt Kristinestad har stort evenemang 
som heter "Öppna Portar" vilket medför att det finns mycket olika 
aktiviteter i Kristinestad under dessa dagar. 
Utresa med AmoreIIa 10/6 kl 20.00 - Abo kl 07.35 (finsk tid) 
Hemresa med Grace 14/6 kl 20,55 (finsk tid) - Stockholm 06.55 

Anders Johansson 

Samhällsplanerare 
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[ Delegerad~ beslut 
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Urval: Nämnd: 1 • Delegationsbeslut Kommunstyrelsen, Registreringsdatum: 2015-01-28 - 2015-03-02 

Rapport genererad: 2016-03-03 

Nämnd Löpor Ärendenr Typ Datum Ärende Status Handläggare 

OBKS 669/2015 § 86/15 OS 2015-01-28 Tilldelningsbeslut distrikt 11 och 17 - Såbel AB J Per Eriksson 

OBKS 684/2015 § 87115 OS 2015-01-28 Upplåtelse av del av gata, korsningen Herberlegatan - Lassarettsgatan för trädfällning 2015-01-30 kl. J Kent Karlsson C,{ 
08.00-09.00, Karlsson Lantbruk & Entreprenad 1-" 

OBKS 76212015 § 88/15 OS 2015-01-29 Avsiktsförklaring för fastigheten Kompassen 2. Avtalspart Lars Östling Fastighetsutveckling AB J Lena Steffner '"'" Pl 
aq 

OBKS 802/2015 § 90/15 OS 2015-02-02 Beslut 2015-01-29 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 5952 kronor (810828) J Helena Lindqvist Pl 

OBKS 80212015 §91/15 OS 2015-02-02 Beslut 2015-01-29 om betalningsföreläggande lill Kronofogdemyndigheten på 1449 kronor (690520) J Helena Lindqvist 7, 
00 

OBKS 802/2015 § 92/15 OS 2015-02-02 Beslut 2015-01-29 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 3479 kronor (470816) J Helena lindqvist 
h) 

OBKS 802/2015 § 93/15 OS 2015-02-02 Beslut 2016-01-29 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1658 kronor (450103) J Helena Lindqvist C 

'""' 
OBKS 80212015 § 94/15 OS 2015-02-02 Beslut 2015-01-29 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1358 kronor (480222) J Helena lindqvist G" , 
OBKS 847/2015 § 95/15 OS 2015-02-02 Anställningsavtal 891209-6909 Sofia Doren, kock måltidsenheten 1, 70%, tillsvidare from 150201, J Ej fördelat till handläggare "'" ~"~ 

heltidslön 20350 kr. " f-' 

OBKS 877/2015 § 96/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts för Hampus Lindroth, giltighetstid 2015-08-19 - 2016-06-10. J Berith Pettersson 

OBKS 878/2015 §97/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts för Ella Lindroth, giltighetstid 2015-08-19 - 2016-06-10. J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 98/15 OS 2015-02-03 Beslut om Skolskjuts, ansökan avskrivs (980821). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 99/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (031007). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 100/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (060512). J Berith Pettersson 

DBKS 886/2015 § 101/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (021022). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 102/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (000408). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 103/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (021022). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 104/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (060127). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 105/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (010105). J Berith Pettersson 

OBKS 886/2015 § 106/15 OS 2015-02-03 Beslut om skolskjuts, bifall (000527). J Berith Pettersson 

OBKS 888/2015 § 107/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, avslag (220224). J Berith Pettersson 

OBKS 888/2015 § 108/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (380916). J Berith Pettersson 

OBKS 888/2015 § 109/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (460326). J Berlth Pettersson 

OBKS 888/2015 §110/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdijänst, ärendet avskrivs (461110). J Berith Pettersson 

OBKS 888/2015 §111/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (260201). J Berith Pettersson 
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Nämnd Löpnr Ärendenr Typ Datum Ärende Status Handläggare 

OBKS 88812015 § 112115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, förvaltningssrätlen avslår överklagande (400903). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 §113115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (240124). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 §114115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (490405). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 115115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, avslag (300305). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 §116115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (360410). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 117115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (220815). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 118115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (460108). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 119115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (520304). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 120115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (280601). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 121115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (500531). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 122115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, avslag (260808). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 123115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (920308). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 124115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänsl, avslag (570412). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 125115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, avslag (570412). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 126115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (330728). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 127115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (510626). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 128115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (270507). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 129115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (260819). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 130115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, avslag (370119). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 131115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (310919). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 132115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (280316). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 133115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (261222). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 134115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (530204). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 135115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (440819). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 136115 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (340311). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 137115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (270212). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 138115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, ärendet avskrivs (470710). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 139115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (211201). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 140115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (320611). J Berith Pettersson 
OBKS 88812015 § 141115 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (520930). J Berith Pettersson 
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OBKS 888/2015 § 142/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (290420), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 143/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (750524), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 144/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (370805), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 145/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (350417), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 146/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, avslag (350417,) J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 147/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, avslag (271104), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 148/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (260430), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 149/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (920308), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 150/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdtjänst, bifall (210306), J Berith Pettersson 
OBKS 888/2015 § 151/15 OS 2015-02-03 Beslut om färdljänst, bifall (220203), J Berith Pettersson 
OBKS 902/2015 § 152/15 OS 2015-02-03 Köpebrev Lodjuret 6, Had och Behice Sahindal, J Anders Oahlberg 
OBKS 947/2015 § 153/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-02 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 2445 kr (670513), J Helena lindqvist 
OBKS 947/2015 § 154/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-02 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1453 kr (740428), J Helena lindqvist 
OBKS 947/2015 § 155/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-02 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1516 kr (750602), J Helena Lindqvist 
OBKS 952/2015 § 156/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 3140 kr (760321), J Helena Lindqvist 
OBKS 952/2015 § 157/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1546 kr (761013), J Helena Lindqvist 
OBKS 95212015 § 158/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 2'813 kr (780507), J Helena Lindqvist 
OBKS 952/2015 § 159/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 3955 kr (780727), J Helena Lindqvist 
OBKS 952/2015 § 160/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1901 kr (820204), J Helena Lindqvist 
OBKS 952/2015 § 161/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 3242 kr (860720), J Helena Lindqvist 
OBKS 952/2015 § 162/15 OS 2015-02-04 Beslut 2015-02-03 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1477 kr (950419), J Helena Lindqvist 
OBKS 953/2015 § 163/15 OS 2015-02-04 Beslut att teckna beställning av varor och tjänster till ett maxbelopp av 15.000 kronor vid tekniska J Lisa Granström 

kontoret, Roger Nilsson lokalförvaltarna. 

OBKS 941/2015 § 164/15 OS 2015-02-05 Test2 U Marie Öhlund 
OBKS 1008/2015 § 165115 OS 2015-02-05 Upplåtelse av allmän mark för gatupratare och skyltvaror utanför AB linneskåpet, gäller hela 2015. J Kent Karlsson 
OBKS 1011/2015 § 166115 OS 2015-02-05 Köpebrev Lodjuret 5, köpare Hozan Hajyousef och Lava Khasho, J Yvonne Fahlman 
OBKS 1054/2015 § 167115 OS 2015-02-09 Upplåtelse av mark för fackeltåg från Kristina kyrka till Lärkans sporthall 2015-02-13, sökande 

Svenska kyrkans unga i Sala och Norrby. 
J Kent Karlsson 

OBKS 1100/2015 § 168115 OS 2015-02-10 Beslut 2015-02-06 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten (770811) J Helena Lindqvist 
OBKS 1100/2015 § 169115 OS 2015-02-10 Beslut 2016-02-06 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten (950418) J Helena Lindqvist 
OBKS 1107/2015 § 170115 OS 2015-02-10 FörhandlingsprotokoIl2014-12-18. Tvisteförhandling för brott mot AB § 10 mom 7 - Gunilla Corin J Lars-Göran Carlsson 
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DBKS 1179/2015 § 171115 DS 2015-02-11 Delegation att teckna beställning av varor och tjänster samt mottagningsattest WI ett maxbelopp av J Usa Granström 
5.000 kronor vid tekniska kontoret. Martin Ljungberg, Michel Espinoza, Thomas Vikman, ansvar 153. 

DBKS 118212015 § 172/15 DS 2015-02-11 Beslut 2015-02-11 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 2444 kr (810327). J Helena Lindqvist 

DBKS 1182/2015 § 173115 DS 2015-02-11 Beslut 2015-02-11 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1383 kr (721010). J Helena lindqvist 

DBKS 1218/2015 § 174115 DS 2015-02-13 Anställningsavtal940114-2014 Martin Forsberg deltidsbrandman RTJ Tärnsjö, tillSVidareanställning J Ej fördelat till handläggare 
from 150301. 

DBKS 1219/2015 § 175115 DS 2015-02-13 Parkeringstillstånd för servicefordon med reg.nr PUD173, MPG038 och OSL722 J Jenny Julin 

DBKS 1220/2015 § 176115 DS 2015-02-13 Parkeringstillstånd för servicefordon för bil med reg.nr FGN864 J Jenny Julin 

DBKS 1221/2015 § 177115 DS 2015-02-13 Parkeringstillstånd för servicefordon med reg.nr 00W710 J Jenny Julin 

DBKS 1228/2015 § 179115 DS 2015-02-13 Tillsynsprotokoll enligt lag om skydd mot olyckor, Stadsskogen 2:24, Holms Trävaror AB, Almgatan 9. J Tomas Staberyd 

DBKS 1230/2015 § 180115 DS 2015-02-13 Beslut om skolskjuts - avslag, Alma Andersson Lyckman. J Annelie Mattsson 

DBKS 1240/2015 § 181115 DS 2015-02-13 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon med reg nr XLX714, giltighetstid 2015-02-16- J Jenny Julin 
2017-02-15. sökande vård- och omsorg. 

DBKS 124312015 § 182/15 DS 2015-02-13 Beslut om upplåtelse av paviljongen i Stadsparken för Allsång under sommaren 2015, sökande J Kent Karlsson 
Sala-Norrby-Möklinta pastoral. 

DBKS 1266/2015 § 183115 DS 2015-02-16 Beslut 2015-02-12 om avbetalningsplan på 3.000 kr per månad från januari 2015 (670202). J Helena lindqvist 

DBKS 1275/2015 § 184115 DS 2015-02-16 Tillsynsprotokoll enligt lag om skydd mot olyckor, Östanå 2, Traktorcentralen AB. J Tomas Staberyd 

DBKS 1297/2015 § 185/15 DS 2015-02-17 Beslut 2015-02-16 om avbetalningsplan 100 krlmånad från mars 2015 (460814) J Helena Lindqvist 

DBKS 1305/2015 § 186115 DS 2015-02-17 Beslut alt bevilja arrangörsbidrag å 20000 kronor till Sala Jazzklubb J Roger Nilsson 

DBKS 1355/2015 § 187115 DS 2015-02-18 Beslut om uppehåll i sophämtning/slamtömning/latrinhämtning för obebodd fastighet Varmsätra 2:13 J Kent Karlsson 
- Anders lövgren 

DBKS 1365/2015 § 188115 DS 2015-02-19 Beslut om uppehåll i sophämtning! slamtömning/latrinhämtning för obebodd fastighet Rensmur 7:26 - J Kent Karlsson 
Inga-Ull Olsson db 

DBKS 1384/2015 § 189115 DS 2015-02-19 Köpekontrakt Lodjuret 4, köpare Robin Hultgren och Anna FahJin, köpesumma 259.000 kronor. U Lena Steffner 

DBKS 1386/2015 § 190/15 DS 2015-02-19 DG § 59 - Beviljad avloppsanaökan U Jenny Lundin 

DBKS 1385/2015 § 191/15 DS 2015-02-19 Köpekontrakt Lodjuret 4, köpare Robin Hultgren och Anna Fahlin, köpesumma 259.000 kronor. J Lena Steffner 

DBKS 1439/2015 § 192115 DS 2015-02-24 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad giltighetstid 2015-02-24 - 2020-02-23 (531010) J Jenny Julin 

DBKS 1445/2015 § 193/15 DS 2015-02-24 Parkeringstillstånd för servicefordon med registreringsnr GNJ542 - Tekniska J Jenny Julin 
kontoreVLokalförvaltarna 

DBKS 1460/2015 § 194115 DS 2015-02-25 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad med giltighetstid 2015-02-25 - 2015-11-26 (AK) J Jenny Julin 

DBKS 1467/2015 § 195/15 DS 2015-02-25 Dispens från lokal trafikföreskrift WAX719 - Axfood Sverige AB/Dagab J Jenny Julin 

DBKS 1471/2015 § 196/15 DS 2015-02-25 Dispens från lokal trafikföreskrift BPY765 - Axfood Sverige AB/Dagab J Jenny Julin 

DBKS 1505/2015 § 197115 DS 2015-02-26 Beslut om flytt av fordon HGL464 J Kent Karlsson 
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OBKS 151012015 § 198115 OS 2015-02-26 Beslut om flytt av fordon reg nr OLW938 och BYK154, Alf Torbjörn Karlsson. J Kent Karlsson 

OBKS 151612015 § 199115 OS 2015-02-26 Beslut om flyttning av fordon OFS422 J Kent Karlsson 

OBKS 151512015 § 200115 OS 2015-02-26 Beslut om flyttning av fordon SOO775 J Kent Karlsson 

OBKS 152612015 §201115 OS 2015-02-27 Parkeringstillstånd för servicefordon med registreringsnummer LHE194 - Ungdomsmottagningen J Jenny Julin 

OBKS 153012015 § 202115 OS 2015-02-27 Anstilllningsavtal830527-6936 Anders Elvingsson brandmanideltid Östervåla ,tillsvidareanställd J Ej fördelat till handläggare 
from 150301, deltid. 

OBKS 122312015 § 203115 OS 2015-02-13 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med giltighetstid 2015-02-16--2020-02-15 (550804) J Jenny Julin 
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