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Organ 

Plats 

Tid 

Kommunstyrelsen 

Gustaf Adolfssalen 

Torsdagen den 5 november 2015, kl 13.30 

1 Utseende av justerare 

2 Föreläsning om utvärderingen av krishantering under skogsbranden i 

1 (1) 
2015-10-28 

KALLELSE 
JILL ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

Västmanland 2014 kl 13.30-14.30 

Föredragning av Daniel Sandberg och Fredrik Bynander, Crismart, Försvars
högskolan. 

Vid föreläsningen deltar även kommunchef Jenny Nolhage, beredskapssam
ordnare Rickert Olzon samt räddningschef Göran Cederholm. 

3 Förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående stärkt krisberedskap 
efter skogsbranden i Västmanland 2014; information 

Bilaga KS 2015/213/1 
Föredragning av räddningschef Göran Cederholm. 

4 Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i den strategiska planen 
för 2016-2018 (LU § 230) 

Jfr Bilaga KS 2015/205/1 
Föredragning av räddningschef Göran Cederholm. 

5 Handlingsprogram för skydd mot olyckor2015-2018 (LU § 231) 

Jfr Bilaga KS 2015/204/1-3 
Föredragning av räddningschef Göran Cederholm. 

6 Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby Naturbruksgymnasium (KS § 96) 

Jfr Bilaga KS 2015/90/1-2 
Bilaga KS 2015/90/4 
Föredragning av ekonom Daniel Ahlin och ekonomichef Mårten Dignell. 

7 Verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsens verksamheter och 
överförmyndare (LU § 2 24) 

Jfr Bilaga KS 2015/198/2 
Reviderad Bilaga KS 2015/98/1 
Föredragning av kommunchef Jenny Nolhage. 

8 Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Bilaga KS 2015/214/1 



1 SALA K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -10- 2 7 
AktbilaQa 

\ 2015-08-19 

Göran Cederholm 

Förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående stärkt 
krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland 2014 

Räddningstjänsten Sala-Heby har inga synpunkter på MSB: s sammanställning av den 
utredning som, på uppdrag av Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR), Södra 
Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) och Räddningstjänsten Sala-Heby, utförts av Nerikes 

Brandkår. 

De åtgärder som Räddningstjänsten Sala-Heby vidtagit, och som framgår av bilaga, är 

baserade på identifierade brister från nedanstående underlag: 

• Under pågående brand identifierade brister - Räddningschef i beredskap 

• Olycksutredning Skogsbrand Västmanland - Nerikes brandkår 

• Interna utvärderingar - egna brandmän och befäl 
• Analys av Räddningsverkets publikation "Skogsbrandsläckning" - Insat sledare 

• "Ett steg före skogsbranden - vad krävs" - samman ställning av förbättringsförslag 

från tre seminarier (Kyllesjö Skog) 

De i ovanstående underlag identifierade bristerna är av redovi sade på lokal, regional och 
nationell nivå, där Räddningstjänsten Sala-Hebys åtgärder hantera den lokala nivån. 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

SALA KOMMUN 
Räddningstjänsten Sala- Heby 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan 1 

Växel: 0224-747 900 

ra dd ni ngstja nst en@sala.se 

www.sala.se 

Göran Cederholm 

Rädd ni ngschef 
Goran.Cederholm@sala.se 

Direkt: 0224-747 861 



Bilaga - Vidtagna åtgärder 

Materiel Aktuellt läge 

"Vädermätare" för vind och Inköpt och placerad i 3080 

luftfuktighet 

Kompasser och Hand-GPS Komplettering så att det finns 2 kompasser i varje 1: a fordon 
(se även punkt 10). Inga hand-GPS kommer att införskaffas. 

Slang och slangarmatur Det nuvarande slangförrådet är stort, och bedöms täcka 
organisationens behov. Om det inte skulle räcka, så gäller 
rekvirering av MSB: s förstärkningsresurser 

Självresande kar, sprinkler Två 10 m3 kar, ett 20-tal sprinklers och ca 10 jordspett finns 

och jordspett tillgängligt. 

Handverktyg i form av Komplettering av kvastar har genomförts på alla stationer, 

kvastar, spadar, hackor mm. samt ett nytt handverktyg som fungerar som kratta, hacka 
och yxa har köpts in till alla stationer 

Högtryckspumpar och därtill Högtryckspumpar är i dagsläget inte aktuellt. 

hörande slangar (alternativ 
till tankbil?) 
Personlig skyddsutrustning i "Montagehandskar" finns till all personal och andningsskydd 

form av arbetshandskar och av tyg är utdelat till alla personal - personlig 

glasögon skyddsutrustning. Glasögon har köpts in till alla stationer -
gemensam skyddsutrustning. 

Ryggsäckar för personligt Inget beslut om införskaffande. 

bruk 
Lättare larmställ/-byxa (även Skogsbrandoverallerna får kvarstå tills vidare. 

deltid?) 
GPS i telefonen för lägesbild Möjlighet att ha en hand-GPS på varje station har utretts, 

och med möjlighet till inget inköp planeras. 

överföring till lpad 
Radio till alla - behov, vilken Det antal rökdykarradio som finns på stationerna idag 

typ? bedöms vara tillräckligt för att hantera stationens behov. Vid 
personalförstärkning så finns reservkapacitet på stationen i 
Sala. Problem finns dock med batterikapacitet vid längre 
insatser. En utökning av antalet apparater utreds och ett 
eventuellt inköp blir först i slutet av året. 

Behov av förstärkningsresurs Slangförrådet på stationerna skall endast vara dimensionerat 

- centralt placerad, för att kunna fylla upp bilen efter larm - inte utgöra en 

skogsbrandkärror på slangdepå. Förstärkningsresurs kommer att finnas i Heby och 

ytterstationerna eller i Möklinta. Dessa kärror kan användas i båda kommunerna 

regional resurs? och skulle det ändå inte vara tillräckligt så gäller MSB: s 

förstä rkningsresurs. 



"Förplägnadslåda" dvs. Påsar med "varma koppen", vattenkokare och vattendunkar 

möjlighet till att laga enklare (vatten bytes veckovis) finns på alla 1: a bilar för att klar det 

måltider på skadeplatsen initial behovet (se även rubriken Övrigt/Logistik) 

Utbildning Aktuellt läge 

Grundläggande utbildning i Genomfört för brandmän och Styrkeledare den 9 maj i Heby 

skogsbrandsläckning och i Sala den 10 maj. 

Utbildning i FWI (Fire Deltagit i utbildning för befäl i Västerås den 13 maj. 

Weather Index) 
Riskanalys/-värdering vid Se ovanstående (utbildning i FWI), samt rubriken 

skogsbränder, samt Övrigt/Skogsinventering. 

"säkerh etskoord i nator" 

Kunskap om användning av Se ovanstående (utbildning i FWI), samt resurslista för 

mateld och skyddsavbränning som finns i insatsledarens iPad och IT-

skyddsavbränning - nätverket. 
vem/vilka utför? 
lnsatsplanering/skogsbrandp Insatsplanering avseende utryckningståg för brandrisk 5, SE 

Ian och höga FWl-värden är klara. Kan inte läggas in hos SOS 
Alarm, utan insatsledaren beordrar utlarmningen. 
Skogsbrandplan är under upprättande. 

Ledningsövning Genomfört en skogsbrandövning den 9 juni, med fokus på 
arbetspassens längd, skiftavlösning, sektorindelning samt 

Beslut i stort/taktisk grundinriktning. 

Motorsågskörkort Sex personer har gått instruktörskurs under vecka 22, för att 
de därefter internutbilda den egna personalen. Utbildning av 
egen personal pågår. 

Ledning/taktik Aktuellt läge 

Samverkan/ledning över Se nedanstående punkt. 
kommungräns (RCB U-län 
funktionen) 
Bakre ledning - stab Möjlighet till en samverkanslösning har undersökts med 

(bemanning & Storstockholms brandförsvar (SSRC - Storstockholms 

dokumentation) Räddnings Central) och ett positivt svar har erhållits. Arbete 
med infasning påbörjas efter sommaren, med beräknad 
inkoppling till centralen den 1 april 2016. 

Främre ledning - fältstab Se ovanstående punkt. 
(bemanning & 
dokumentation) 
"Taktiskt tänkande" - Se rubriken Utbildning/Insatsplanering 

sektorer, arbetspassens 
längd, skiftavlösning 
(dygnsrytm) 
BIS/TGI - förmedlas till HELA Se rubriken Utbildning/Ledningsövning 
organisationen 



Rutiner för upprättande av Finns som lathund i insatsledarens iPad och i IT-nätverket. 

restriktionsområde (Polis 
involverad) 
Rutiner för kontakt och Finns som lathund i insatsledarens iPad och i IT-nätverket. 

beställning av helikopter 
från Norge 
"Dynamisk larmplan" Finns framtagen för Brandrisk 5, SE och höga FWl-värden (se 

kopplat till FWI även rubriken Utbildning/Insatsplanering) 

Kommunikation med Samband finns klarlagt för brandflyget i både Uppsala och 

skogsbrandflyget - Västmanlands län. Lägesbild som foto med geo-tagg kan 

överföring av lägesbild överföras från flyget till iPad hos insatsledaren och/eller till 
dator på brandstation via server med inloggning. (Se 
N:/RTJ/Operativt/skogsbrand/Bilder och positionering TBOS) 

Övrigt Aktuellt läge 

Logistik - mat, vätska, Mat och vätska via servicebil bemannas av FRG, gäller i både 

bränsle mm. (servicebil?) Heby och Sala kommun, samt vid mindre behov även bränsle 
i jeep-dunkar. Vid större bränslebehov skall detta ske via LRF. 
Telefonlista till kontaktpersoner inom olika LRF-områden i 
Sala och Heby kommuner finns i insatsledarens iPad och i IT-

nätverket. 

Kartmateriel Kartmateriel finns i tillräcklig omfattning för den egna 
organisationen, men för tillkommande resurser skapas kartor 
från Lantmäteriets webb-sida, där det även finns möjlighet 

att välja skala. 

RAKEL - sambandsplanering MSB lägger in ytterligare 80 talgrupper i RAKEL-systemet för 

lokal, regional (nationell?) att kunna garantera samverkans i hela landet. Från i höst 
kommer Rakelkommunikation ske på av SOS Alarm tilldelade 
talgrupper, vilket kommer att underlätta samverkan över 
kommun och länsgränser. Samband inom skadeområdet skall 
ske på rökdykarradio och endast en frekvens skall användas. 

Rutin för mottagning av Mottagning av spontanfrivilliga hanteras med hjälp av FRG. 

spontanfrivilliga, FRG och Förfrågan om någon form av "överenskommelse" har skickats 

Hemvärn till Hemvärnet - svaret är att inga avtal kan tecknas (statlig 
styrning) utan önskemål om stöd får begäras via VB MR M 
enligt ordinarie rutin. 

Rutin för kontroll av frivilliga FRG hanterar frågan efter egen framtagen rutin. 

och egen personal 

Resurslista Resurslista framgår av Skogsbrand planen. Helikoptrar får en 
egen lista som, i avvaktan på att MSB tar fram en 
riksresurslista, finns inlagd i insatsledarens iPad och i IT-

nätverket. 

Möte med skogsbolag En fråga för Länsstyrelsen. 

(Lsty?) för vetskap om årets 
avverkningar, kontaktvägar 
och "säkerhetstänk" 



SMHI - kontaktvägar och Via inloggning på webb-sidan "Brandrisk skog och mark" finns 

möjlighet till stöd telefonnummer till jourhavande meterolag på SMHI. 
Inloggnings-ID och lösenord är känt i organisationen. 

Skogsinventering - riskbild Möjlighet att få kunskap om bränsletyp och topografi sker via 
Lantmäteriets kartor - topografisk kartan och Ortofoto för att 
få en bild av vegetationen (bränsletyp). 

Branddammar - Inte aktuellt utifrån skogsbrandproblematiken. 
återinföras/uppgraderas? 



RsALA 
~ KOMMUN 

§ 230 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

15 (19) 

Dnr 2015/699 ... ~ 

Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i den 
strategiska planen för 2016-2018 

INLEDNING 
Det bör finnas en målbeskrivning på en övergripande nivå för Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor så den upplevs som relevant för alla nämnder och att den åter
finns i den strategiska planen. Komplettering föreslås avseende räddningstjänstens 
verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/205/1, skrivelse från räddningstjänsten 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

j72__ 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. ·. ,, . ) -10- 1 5 2015-09-28 

Göran Cederholm 

Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i den strategiska planen för 

2016-2018 

För att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor skall bli en del av den "dagliga verksamheten" i 
Sala kommun, och inte leva sitt eget liv, bör det finnas en målbeskrivning på en så övergripande nivå 
att den upplevs relevanta för alla nämnder och att den återfinns i den strategiska planen. 

Om de övergripande målen finns i den strategiska planen, kommer dessa att brytas ner i nämndernas 
VEP och därigenom omfattas av den ordinarie måluppföljningen. Om målen däremot endast finns i 
handlingsprogrammet kommer måluppföljning att ske i ett separat spår, vilket oftast innebär att de inte 
kommer att fö lj s upp alls. 

Ett sätt att uppfylla lagens intentioner avseende handlingsprogram, och samtidigt säkerställa att målen 
aktivt följs upp, är att i den strategiska planen för 2016-2018 införa: 

I . ytterligare ett mål under perspektivet medborgare, som exempelvis kan lyda - Trygg och 
säker kommun 

2. indikatorer för målet Trygg och säker kommun" 

Målformuleringen för trygg och säker kommun sku lle exempelvis kunna vara enligt följande: 

De som bor och arbetar i Sala kommun skall känna sig hygga i sin vardag, och med hjälp av 
utbildningar och information, kunna ta ansvar för sin egen säkerhet. Där den enskildes kunskap och 
förmåga inte räcker till, skall räddningstjänsten på ett kompetent sätt vara behjälplig. 

Utifrån detta mål skulle fö lj ande tre indikatorer kunna vara tillämpbara (överensstämmer med vad som 
föres lagits stå i handlingsprogrammet för Heby kommun). 

• Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 20 18 jämfört med 20 15 
• Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 20 18 

j ämfört med 2015 
• Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 

jämfö11 med 20 15 

Den föreslagna kompletteringen av målen i den strategiska planen kommer inte att kunna få 
genomslag på nämndernas VEP för 20 16, men kopp I ingen till handlingsprogrammet hinner 
genomföras. 

Arbetet med målen kan ändå bedrivas under 2016, och då förslagsvis inom ramen för Risk och 
säkerhetsgruppens arbete. 

SALA KOMMUN 
Räddningstjänsten Sala-Heby 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan 1 

Växel: 0224-747 900 

radd ningstja nsten@sala.se 
www.sala.se 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

Goran.Cederholm@sala.se 
Direkt: 0224-747 861 



I SALA 
KOMMUN 

§ 231 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

16 ( 19) 

Dnr 2015/700 ·-4 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 

INLEDNING 
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma 
lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet. Rädd
ningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram och det utgår ifrån resultaten i 
räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner. Innan 
handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige ska det remitteras till berörda myn
digheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/204/1, missiv 
Bilaga KS 2015/204/2, förslag till handlingsplan 
Bilaga KS 2015/204/3, riskinventering och analys 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Jrz_, 
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~ilaga iS 2015,'204/l 1 (1) 
2015-10-15 
SKRIVELSE 

GÖRAN CEDERHOLM 
DIREKT: 0224-74 78 61 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

i 1,0M1ViUf1 
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor - 2015-2018 

Sammanfattning 

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSOJ framgår att handlingsprogrammet 
skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av 
samma lag att programmet bl.a. skall ange målet för kommunens verksamhet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bör 
antas under det första året i mandatperioden. 

Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor, och 
det utgår ifrån resultaten i Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala 
och Heby kommuner'. Innan handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige ska det 
remitteras till berörda myndigheter. 

Ärende 

För att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor skall bli en del av den "dagliga 
verksamheten" i Sala kommun, och inte leva sitt eget liv, finns en målbeskrivning på 
en så övergripande nivå att den är relevanta för alla nämnder och att den återfinns i 
den strategiska planen. 
Denna ordning innebär att handlingsprogrammet kommer att följa kommunens 
ordinarie uppföljningsmodell, och även omfattas av en årlig verksamhetsplanering. 

Innan handlingsprogrammet antas av kommunfullmäktige ska samråd ske med de 
myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse i saken, vilket innebär ett 
remissförfarande. 

Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner är en 
revision av en tidigare analys, och resultatet för Sala kommun finns sammanfattat i 
handlingsprogrammet. 
Det övergripande resultatet av analysen är att riskerna totalt sett minskat i Sala 
kommun sedan föregående revision. 

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att bilagt Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun godkänns 
och remitteras till berörda myndigheter. 

Göran Cederholm 

1 Finns som bilaga för möjlighet till fördjupning avseende riskbild i Sala kommun 
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Handlingsprogram för skydd mot 
olyckor i Sala kommun. 

Kapitel 1 

Inledning 
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första 
paragraf att denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom 
och miljö ett med hänsyn till de lokalaförhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 
olyckor. 

Vidare definieras begreppet räddningstjänst i andra paragrafen: 
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljön. 

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med 
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen 
och omständigheterna i övrigt. 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd på kommunfullmäktiges uppdrag för programmens 
utförande och uppföljning. 
För arbetet enligt uppställda mål i nämnderna ansvarar; socialchef, skolchef, samt kontorschefer 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Ansvar 
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö. Den enskilde 
har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas alla människor, men även 
alla företag, organisationer och myndigheter. 

I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som syftar till att 
förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som inträffar. Kommunens 
räddningstjänst ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera situationen. 
Handlingsprogrammet beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av räddningstjänsten 
Sala-Heby. 

Syfte 
Handlingsprogrammet är kommunens dokument för arbete med skydd mot olyckor, 
vilket även inkluderar de olyckor som inte leder till en räddningsinsats. Syftet är att 
samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och skadeavhjälpande verksamhet 
och åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och trygghet. 

Handlingsprogrammet skall enligt lagen innehålla kommunens mål för verksamheten, 
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, hur 
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras, samt vilken 
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser i 
fred och under höjd beredskap. Verksamhetsmålen rubriceras i LSO som säkerhetsmål och 
prestationsmål, men benämns i handlingsprogrammat som perspektivmål och indikatorer. 

Strävan i det olycksförebyggande arbetet har varit, och skall alltjämt vara, att arbeta utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

1 



Risker för olyckor i kommunen som kan leda till räddningsinsats 
Risker för olyckor i kommunen som kan leda till en räddningsinsats har inventerats och 
analyserats i ett särskilt dokument "Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och 
Heby kommuner" som finns tillgängligt på kommunens hemsida. 

Nedan redovisas en sammanfattning gällande Sala kommun. 

Naturrisker 
Det finns stora skogsområden och beroende på den låga befolkningstätheten är risken stor för 
att skogsbränder förblir oupptäckta under lång tid. 

Sala silvergruvas vattensystem kan vid damm brott översvämma stora delar av Sala tätort. 

Friluftsliv i anslutning till gruvhål och vattensystem leder till risker för ras/nedstörtning och 
drunkning. 

Näringslivsrisker 
Två verksamheter som av Länsstyrelsen klassats som "farlig verk 
övrigt utgörs riskerna företrädesvis av mindre industrier, bensins 
med djurhållning. 

Tekniska försörjningsrisker A 
Dessa utgörs primärt av vattentäkter, ett an "'·, 

Samlingsplatsrisker 
Det finns inom kommunen ett fängelse, ett antal h 
skolor, ett antal vårdanläggningar samt ett · "ö'llre ant 

Transportrisker 
Farligt Godsolyckor på väg 56 (''rät.je ~-(--jpi 'wch Gävle) och väg 70 utgör den 
största transportriskjn. Utöver d"' • isk tillkommer tflfkolyckor rent allmänt, samt även 
järnvägen med sina ;esporter . • Övriga risker 
Den gamla;jjhusbeby . sen i . r . ~tgör en betydande risk. 

l övr'rrf"~n potent,personris \,å liv;äftande insats med rökdykning inte kan 
geno 'it initialt inomlcker, Mö.fl .;ta och Ranstas primärområden. 

N 11' · Ak · •r· Jj.a orma d .c mngs ne ·· ens 
•w~ 

l medeltal för naste tre åren har det utförts ca 240 utryckningar årligen för kommunens 
fyra brandstatio e vanligaste larm typerna är trafikolyckor, brand i byggnad samt skogs och 
gräsbränder. 
Genomsnittligen ska -~ drygt 40-tal personer årligen i trafikolyckor. 

Nationella mål enligt lagen om skydd mot olyckor 
Lagen om skydd mot olyckor stadgar följande nationella mål: 

Denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett 
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd 

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras 
ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
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De nationella målen har i kommunfullmäktiges perspektiv "medborgare" brutits ner till 
inriktningsmålet "en trygg och säker kommun": 
De som bor och arbetar i Sala kommun skall känna sig trygga i sin vardag, och med hjälp av 
utbildningar och information, kunna ta ansvar för sin egen säkerhet. Där den enskildes kunskap 
och förmåga inte räcker till, skall räddningstjänsten på ett kompetent sätt vara behjälplig. 

Kapitel 2 

Kommunens räddningstjänst 
Enligt avtal mellan Sala och Heby kommuner, enligt 3 kap. 12 § LSO, förbinder sig Sala kommun 
att utföra såväl de uppgifter som åvilar Heby kommun enligt både LSO och förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), som det som regleras i Heb ~muns 
handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Tjänsterna som räddningschef och stf räddningschef/-er är geme 
kommunerna. 

Kapitel 3 

Indikatorer 

Mål 1 
Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015 

Mål2 
Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 
jämfört med 2015 

Mål 3 
Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 
jämfört med 2015 
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Kapitel 4 

Program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Förebyggande verksamhet 

Kommunens inriktning 
Det förebyggande arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att behovet av räddningstjänstinsatser i 
kommunen minskar. Antalet insatser i förhållande till medborgarantalet mäts av Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Kommunens inriktning är att komma under 
medelvärdet i kommungruppen. 

Kommunen skall identifiera och analysera de olyckor som inträffar inom Sala kommun, och 
detta i samverkan mellan berörda kommunala förvaltningar. Kommunen ska även genomföra 
olycksorsaksundersökningar och resultaten från dessa ska använda:Jliskade- och 
olycksförebyggande arbetet med syfte att minska såväl antalet oly . @fl!1r·m konsekvenserna av 
dessa. 

Samordningen av de förebyggande insatserna mellan kommunens 
kommunens risk & säkerhetsgrupp. 

~ Kommunens åtgärder för att förebygga br~tJ: 
Åtgärder för att förebygga bränder och skadoit'l!ll(öljd a bräl}Ji ·. 'iiorite'lliE's. Ko.mw nen 
ska på olika sätt främja systematiskt brandskydd~~te för alf,erks,~ter:f!i»#äder till 
komplicerade objekt. För de objekt som lag räve1", .'ftli rf}göretse fgr ska 1df1rimunen 
utöva tillsyn. .,,, 

Kommunen ska på alla sätt verka föJgatt a · ibostäW) kom1'.Jen har brandvarnare. Bland de 

~~:ii:ä::~an an.das för. att(: å ;,tffjf{!ti.sä"fsilt :nformation, utbildning och 

Det skall århgen yi:rnrattas en t1llsy · n, vilken fiI1,~Jlanghg pa kommunens hemsida . 
• ~ ~g 

Kommunen beslutar i särsRi!tl!!!'[dnin "reskrifter i brandförebyggande syfte gällande 
rengörin ;$,,, ning) sai!{s'vara7'r . tensfejarmästaren för att brandskyddskontroll - .• utförs ' ana anläggi!J'ngar. • 

• ~ 0 Sotni ster, sotmn st · . ch taxa randskyddskontroll finns tillgängliga pa kommunens 

Kommunens r för att före yga andra slags olyckor. 
1 enlighet med inlfr · onerna i lagen om skydd mot olyckor och kommunens målsättningar, 
verkar Sala kommu ratt åstadkomma skydd även mot andra slag av olyckor än bränder. 

Särskild uppmärksamh , , ktas mot fallolyckor bland äldre, oskyddade trafikanter samt olyckor 
med barn inblandade. Vidare ska den enskildes förmåga att själv agera vid en inträffad olycka 
stärkas. När enskilda människor gör goda förstahandsinsatser, under den tid som förflyter 
mellan det att olyckan inträffat till dess att räddningsinsatser påbörjas, kan ofta konsekvenserna 
av skadorna minskas kraftigt. 

Eleverna i skolan skall senast under högstadiet ha erhållit kunskap i att göra förstahandsinsatser 
vid brandtillbud, akut sjukdomsfall och vid trafikolycka. 

Den enskildes ansvar 
Kommunen hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Kommunen kan 
bistå med utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt 
säker hetsar bete. 
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Räddningstjänst 

Kommunens resurser för räddningsinsats 
Under denna rubrik redovisas räddningstjänsten Sala-Hebys samlade resurser. 

För ledning av räddningsinsatser finns: 

• Räddningschefi beredskap (normativ och strategisk ledning) 
• Stabschef/ledningsoperatör (från 2016-04-01) 
• Insatsledare ( operativ ledning av större insatser, eller insatser som engagerar flera 

brandstationer) 
• Styrkeledare hel- och deltid (operativ ledning av mindre insatser) 

För utförande av räddningsinsats finns brandstationer i: 

Ort Numerär 

Sala Styrkeledare+3 brandmän/Heltid 
Sala 1 brandman/Deltid 
Hedåker Styrkeledare/arbetsledar + 1 

brandman/Deltid 
Möklinta 
Ransta 

Heby 
Tärnsjö I 

@J,MP. Styrkeledare arbetsleda: 2 
brandmän/Deltid •A 

Östervåla 

• Kommunens förl!lg 

Anspänningstid (tid till 
utryckning från 
brandstationen) ~~..,, 
90 sekund 

Möjlighet till 
invändig 
livräddning' 
Ja 

Ja 

å acceptabl satstider ä · la kommun är indelat i fyra brandstationsområden; 
r, Mökl~ta o R nsta. 

Vid större er 'as allt! Jflelv~m tio ner, och då disponeras alla resurser inom 
räddningstjä a-Heby. B1fflffilffan också begäras från andra räddningstjänster enligt 
avtal, eller me w v 1 kap 6 § i lag om skydd mot olyckor. 

Vid omfattande ol .. "eller olyckor organiserar räddningschefen i beredskap stab efter olyckans 
behov och omfattnin . större och kommunövergripande olyckor finns via länsstyrelsen 
samverkansorganet U-s som skall stödja kommunen i arbetet. 

l grunden kan kommunens fyra brandstationer var för sig hantera mindre bränder och 
trafikolyckor, samt stödja Landstinget med sjukvårdsinsats. Oberoende av numerär och 
kompetens, är tiden från upptäck till att en räddningsstyrka är på plats det som är direkt 
avgörande för hur en räddningsinsats kan genomföras. 
Oavsett om det gäller risk för personskador (trafikolyckor och bostadsbränder) eller egendoms
och miljöskador, så innebär en längre insatstid att räddningstjänsten möjligheter att förhindra 
att en skada förvärras minskar. 

Det betyder att den enskilde kommuninnevånaren måste vara beredd på att ta ett eget ansvar för 
sin säkerhet, och ju längre från en brandstation man befinner sig desto större måste det egna 
ansvaret vara. 

1 Se Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner 
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Förmåga 

Zon Blå 

Inom 10 minuter kommer en första räddningsstyrka på plats. Beroende på vilken brandstation 
som är berörd varierar styrkans storlek. 

Zon Gul 
Inom 20 minuter kommer en första räddningsstyrka på plats. Beroende på vilken brandstation 
som är berörd varierar styrkans storlek. 

Zon Röd 

Inom 30 minuter kommer en första räddningsstyrka på plats. Beroende på vilken brandstation 
som är berörd varierar styrkans storlek. 
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Den enskildes ansvar 
Oavsett vilken zon som avses, gäller följande. 

Brand 
Försök att släcka branden. Om det är möjligt så stängt dörren till rummet där det brinner, då 
sprider sig branden oftast inte till andra rum innan räddningstjänsten är på plats. Möt 
räddningstjänsten och berätta om det finns personer kvar inne - livräddning och utrymning 
prioriteras alltid framför brandsläckning. 
Ibland är branden så omfattande att räddningstjänstens arbete inriktas på att hindra 
brandspridning, istället för att släcka själva branden. 

Trafikolycka 
Vid en trafikolycka kan räddningstjänsten, beroende på inom vilken zon olyckan skett, ge första 
hjälpen inom 10, 20 eller 30 minuter. Är man fastklämd kan det dröja y 

4 ligare 20 till 30 
minuter innan man har tagits loss, eftersom arbeta måste göras föri "ratt inte förvärra 
skadorna. Är man själv är oskadd kan man hjälpa skadade och utf"-r:A 
En insats är livsavgörande! 

r:~~~~ '::~ni~~t~~;: dig på ytan har räd , . gstjänste-"jli he 
man har hamnat under ytan är möjligheter · räddnlfrväldig 
Tidsfaktorn och det egna skyddet är avgörande. 11//J 

Hjärtstillestånd 
Räddningstjänsten har defibrillator för att hä,i;a hjär llestån .et ä~ r ört v1 
har påbörjat hjärt- och lungräddning före·~Jtingstjii~n/a1'1!tJ.lfns ankomst. 
Tidsfaktorn är livsavgörande! ,, 

Avtal om samverkan •••• • 
Räddningstjänstavtafl!'pns med . a Brandförsvar, w dningstjänsten Enköping-Håbo, 
Gästrike Räddnir{fjänst, Mälardale and och R~ctt!ffli'gsförbund samt Södra Dalarnas 
räddningstjänstför!'l'un 4~(1,~,eeba respekt~ddningstjänst kan larma ut delar av 
avtalspartert,:§.,resurser 1/J' ome11elhart va , el. 

4'11' -~ • 
Samve-flnns även ~ KöpingsK~munft'nom Västra Mälardalens Kommunalförbund vad 
avser il%1tedskapen for stitll kemolyc . 

Avtal fin Lanting Pi!W&, är Räddningstjänsten Sala Heby larmas ut på IVPA-
Iarm (I Vän ~bulans) 1 ommun. I samverkansavtal finns även reglerat att 
räddningstjän ör transport av skadade människor i terräng, vid behov bemanna 
ambulansen till a.,~rås, samt får backup av ambulans vid farliga räddningsuppdrag. 

Avtal finns med För!fhingsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB beträffande 
restvärdesräddning, s;fflftng av vägbana och järnväg, arbetsjordning på järnväg samt 
evakuering av tåg. 

Skydd mot olyckor under höjd beredskap 
Då varken Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller Försvarsmakten har 
presenterat några planeringsförutsättningar för räddningstjänst under höjd beredskap, har 
kommunen heller inte någon specifik organisation att redovisa. 
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Detta handlingsprogram träder i kraft den xx xxx 2015. 

Elisabeth Pettersson 
Ordförande i Kommunfullmäktige 
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Jenny Nolhage 
Kommunchef 
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Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby 
kommuner 

Inledning 

Bakgrund 

När man talar om risk menar man en funktion av sannolikhet och konsekvens för en viss 
oönskad händelse. 

Frekvens 

Vardagsolyckor 
Trafik, Bränder 

Olycksrisker 

Stor Olycka 
Tåg, Buss, Farligt gods 

Nationella 
Terror hot, Svåra kemolyckor, Stora översvämningar 
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c_ ____________________________ _. Konsekvenser 

Individer Grupper Samhället 

Vilken risknivå som kan godtas är ofta ett svårt beslut, då människor värderar risker olika. 
Många accepterar frivilliga risker så som rökning men accepterar inte en brandfarlig miljö, 
trots att risken att omkomma av rökningen är mycket större än att omkomma av brand. 

Den kommunala räddningstjänstens storlek och kapacitet avgörs inte sällan utifrån den av 
hävd tilldelade ekonomiska ramen med årliga procentuella sparbeting eller uppskrivningar, 
utan direkt koppling till riskbilden. Brandstationernas placering och utryckningsstyrkornas 
storlek är också i vissa fall ett arv från tiden före kommunsammanslagningarna. 
En annan betydande faktor är att det i glesbyggda områden, där brandpersonalen inte är 
heltidsanställd, måste finnas arbetstillfällen för att en brandstation skall kunna bemannas. 

Att dagens räddningsorganisation ändå motsvarar riskbilden i stort bedöms ändå vara fallet 
utifrån gjord analys. 

Definitioner 

• Sannolikhet - anger hur ofta en viss händelse kan tänkas inträffa 
• Konsekvens - anger hur mycket som kan komma till skada i liv, egendom eller miljö 
• Dimensionerande risk - den mest tänkbara risken, med hänsyn till sannolikhet och 

konsekvens 
• Upptäckstid - den tid det tar innan någon upptäcker olyckan eller branden 
• Larm tid - den tid det tar att larma räddningstjänsten 



• Anspänningstid - den tid det tar för första brand- eller räddningsbil att, från det att 
larm inkommit, lämna brandstationen 

• Insatstid - den tid det tar för första brand- eller räddningsbil att, från det att larm 
inkommit, påbörja insats på skadeplatsen 
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Samtliga ovanstående begrepp är viktiga vid bedömningen av riskerna och dess konsekvenser. 

Begränsningar 

Denna riskanalys är avgränsad till räddningstjänstens skadeavhjälpande område. 
Följaktligen har hälsorisker somt.ex. rökning inte bedömts, men däremot risker som 
exempelvis trafikolyckor, bostads bränder och drunkningstillbud då dessa har en viss frekvens 
och inte sällan leder till förlust av människoliv. 

Endast risker inom Salas och Hebys kommungränser finns med i riskinventeringen Vidare 
skall analysen i bedömningsdelarna inte betraktas som en absolut sanning, eftersom gjorda 
bedömningar endast är utförda med den kompetens och erfarenhet som räddningstjänstens 
personal har. 

Fördjupad analys av vattentäkter har gjorts för Dalkarlsåsen i Heby kommun, men ingen 
motsvarande finns för Sala kommun. 

Då riskerna i samhället ständigt förändras, och nya fakta för bedömningarna framkommer, bör 
analysen fortlöpande revideras. 

Metod 

Riskerna har delats upp i två huvudkategorier, läges bestämda och lägesobestämda. Inom 
dessa huvudkategorier har fördelning skett på Naturrisker, Industririsker, Samlingsplatsrisker, 
Tekniska försörjningsrisker, Transportrisker, samt Övriga risker. 

Lagar och förordningar 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger kommunernas skyldigheter att ha en 
räddningstjänstorganisation och att svara för förebyggande brandskyddsåtgärder. 
Kommunerna skall enligt samma lag också främja annan olycks- och skadeförebyggande 
verksamhet. 

På det brandförebyggande området styr fler lagar och förordningar än enbart lag om skydd 
mot olyckor, 

• Plan- och bygglagen, med förordning 
• Byggverkslagen, med förordning 
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor, med förordning 
• Arbetsmiljölagen 

Till dessa finns detaljföreskrifter som i sin tur har anslag på lag om skydd mot olyckor. Ett 
exempel på detta är att för minder kontorslokaler, mindre butiker samt bostäder, kan den ena 
av två utrymningsvägar utgöras av räddningstjänstens stegutrustning. Detta kan leda till 
komplicerade förhållanden i händelse av att räddningstjänstens utryckningskapacitet 
försämras. 

Resursbehov 

För att den kommunala räddningstjänsten på ett godtagbart sätt skall kunna utföra de uppgifter 
som krävs vid ett räddningsuppdrag, måste de personella och materiella resurserna stå i 
proportion till uppdragets karaktär. 



Det finns endast ett specifikt räddningstj änstuppdrag som har krav på en viss 
personalnumerär, och det är invändig livräddning (räkdykning) vid bränder. Där skall 
numerären, enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling, uppgå till minst ett (I) befäl och 
fyra brandmän. I alla andra räddningstjänstsammanhang är det den kommunala 
ambitionsnivån som är styrande. Ambitionsnivån väljs i grunden så att kostnaden inte 
överstiger nyttan, men till det skall även medborgarnas syn på grundtrygghet vägas in. 
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Genom definierade "resursmallar" kan resursbehoven för en viss typ av insats bedömas. Med 
dessa behov överförda på Sala och Heby kommuner, kan konstateras att det nästan alltid krävs 
en omfattande samverkan mellan de olika insatsstyrkorna för att hantera de potentiella 
räddningsinsatser som riskanalysen pekar ut. 

Identifierade risker 

Naturrisker: 
Inom gruppen finns skogsbränder, mark- och torvbränder, <lammbrott/översvämningar, ras 
och drunkningar. Riskerna kan i de flesta fall minskas genom förebyggande åtgärder och 
konsekvenserna genom väl planerade räddningsinsatser. Några generella synpunkter på dessa 
risker är: 

• Insatstiden till skogsbränder spelar i normalfallet liten roll i förhållande till 
upptäcktstiden, dock har situationen förändrats i takt med förändrat klimat. Torrare 
somrar ger snabbare brandförlopp, vilket ökar kravet på såväl snabb insats som tidig 
resursuppbyggnad. 
Släckning av skogsbränder kan med hänsyn till den ekologiska processen ifrågasättas, 
men eftersom skogen utgör både ett stort ekonomiskt och emotionellt värde för 
markägaren ("skogen är en bondes själ") görs alltid försök till snabbast möjliga 
släckning. 

• Skogsbränder är vanligare i små skogsområden med mycket människor, än i stora 
skogsområden med få människor. Människan är således orsaken till merparten av 
bränderna. 

• Översvämning till följd av regn eller vårflod är ofta relativt långsamma processer som 
sällan är att hänföra till räddningstjänstbegreppet. 

• Räddningstjänstens möjlighet till livräddande insats vid drunkning vid badplatser och i 
sjöar är små. Närmaste dykorganisation är Mälardalens Brand och Räddningsförbund i 
Västerås, vilket gör att insatstiden blir för lång. Det finns endast ett 20-tal 
räddningstjänster i landet som organiserar vattendykning, så risken måste anses 
samhällsaccepterad. 

Närings/ivsrisker: 
Inom gruppen återfinns industrier, verkstäder, bensinstationer eller andra objekt. Kemikalier 
eller brandfarlig vara hanteras på de flesta industrier i mindre omfattning. Storskalig hantering 
finns på ett fåtal företag. Några generella synpunkter på dessa risker är: 

• Såväl risker som konsekvenser kan minska genom ett bra brandförebyggande arbete, av 
såväl verksamhetsutövare som ägare/innehavare till objekten. 

• Kommunen bör se allvarligt på en förstörd industribyggnad då arbetstillfällen kan gå 
förlorade om företaget efter branden flyttar från orten. 
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• Räddningstjänsten kan ofta minska konsekvenserna genom skadebegränsande åtgärder vid 
ankomst. Vid industribränder krävs så gott som alltid att flera räddningsavdelningar 
samverkar. 

• Lokalisering av industrier och bensinstationer bör, för att minska omgivningsriskerna, 
noga övervägas i de kommunala översiktsplanerna. 

• Gasflaskor med framför allt acetylen, syrgas eller gasol finns i stort sett överallt där 
byggnadsarbeten, reparationer och hobbyarbeten förekommer, i många fall utan att 
räddningstjänsten har kunskap om detta. Riskavståndet vid brand där gasflaskor finns är 
300 meter och bevakningstiden för upphettad acetylengasflaska är 24 timmar. I det senare 
fallet kan tiden förkortas om flaskan kan punkteras med gevärsskott, vilket kan ske genom 
den länsorganisation för "oskadliggörande av gasflaska genom beskjutning" som är 
organiserad. 

• Flera industrier har flera typer av risker där en av riskerna valts som dimensionerande. 

Tekniska försörjningsrisker: 
Inom gruppen återfinns objekt eller verksamheter som är viktiga för den tekniska 
försörjningen av framför allt värme, vatten eller avlopp. Några generella synpunkter på dessa 
risker är: 

• Riskerna i den tekniska försörjningen kan minskas genom framför allt förebyggande 
åtgärder som ett bra brandskydd i värmeverk och eldriftrum. 

• Skadebegränsande åtgärder kan vidtas i form av förberedd ringmatning av el, 
reservvattentäkter, reservelverk och en kompetent jourorganisation inklusive 
räddningstjänsten. 

• Endast oljeprodukter i fasta cisterner eller i tankbilar, har bedömts som en risk för 
vattentäkter. Övrigt farligt gods transporteras i mycket liten omfattning inom 
vattentäkternas skyddsområden. 
Säkerheten för delar av dessa områden är tveksam, eftersom placeringen av befintliga 
industrier eller vägar inte med dagens mått verkar ha tagit hänsyn till vattentäkternas 
känslighet. 

Samlingsplatsrisker: 
Inom gruppen återfinns samlingslokaler som kyrkor, biografer, aulor, större affärer, 
sporthallar och bygdegårdar liksom skolor och omsorgsanläggningar för sjuka eller 
handikappade. Några generella synpunkter på dessa risker är: 

• Riskerna minskas genom ett systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten kan ofta 
med hjälp av det byggnadstekniska brandskyddet begränsa skadan inom objektet. 

• Kyrkorna i regionen är många och utgör ofta stora kulturvärden som trots sina obrännbara 
fasader kan totalförstöras genom brand. Kyrktornen är höga och svåråtkomliga, av trä och 
fungerar som uppsamlingsstrutar för heta brandgaser. En ökad risk i kyrkor och 
sporthallar finns när särskilda arrangemang som konserter och mässor genomförs. 
Riskerna ökar när det finns högre personantal och brandbelastning i lokalerna. 

• Varje vecka sker en allvarlig skolbrand i landet. Sala och Heby kommuner har hittills inte 
drabbats av någon allvarligare sådan. Tillbud har förkommit och rutiner för hantering av 
dessa finns. 



Transportrisker: 

I gruppen ingår alla förekommande transportsystem, med tillhörande fordon. 
Transportriskerna medför fara för såväl den som vistas i transportmediet, som den eller det 
som finns i omgivningen. Några generella synpunkter på dessa risker är: 

• Riskerna kan minskas genom förebyggande åtgärder och konsekvenserna genom 
skadebegränsande åtgärder. 

• Räddningstjänstens insatser vid trafikolyckor i Sala och Heby bedöms utgöra den största 
samhällsekonomiska vinsten av alla typinsatser. Norm finns för värdering av människoliv 
vid trafikolycka - 2 räddade liv täcker samhällets årskostnad för Räddningstjänsten Sala 
Heby. 

• Sannolikheten är mycket låg att en trafikolycka med ett tungt transportfordon resulterar i 
utsläpp av en giftig kondenserad gas eller brandfarlig explosiv gas. Trots den låga 
sannolikheten måste ändå en initial grundberedskap finnas för att mildra konsekvenserna 
av en sådan olycka. 

• Att bygga bort plankorsningar mellan järnväg och väg och ersätta dessa med planskilda 
korsningar minskar sannolikheten för en olycka, men kan samtidigt öka konsekvenserna 
om hastigheten på transporterna ökar. 
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• Förbifarter utanför tättbebyggt område är den överlägset bästa åtgärden för att minska 
konsekvenserna av farligt godsolyckor. I de fall förbifart inte kan arrangeras, så kan risken 
för allvarliga korsningsolyckor effektivt avhjälps med hjälp av rondeller. 
Salas kemikaliebekämpningsutrustning är den enda i Sala-Heby området. För att kunna 
hantera mindre akuta, men till omfånget stora farligt godsolyckor, finns avtal med Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) avseende bistånd med materiel och personal. 
VMR är också plats för regionalt statligt förråd för kemikaliebekämpning. 

• Införandet av mötesfri väg (3-fils väg), och rondellbyggen i farliga korsningar, är 
effektiva åtgärder för att minska konsekvenserna av trafikolyckor. 

Övriga risker: 
Övriga risker består till övervägande del av olyckshändelser och bränder i bostäder och 
lantbruk. Några generella synpunkter på dessa risker är: 

• Riskerna kan ofta minskas genom förebyggande åtgärder och konsekvenserna genom 
skadebegränsande åtgärder. 

• Bränder i lantgårdar har successivt minskat. Orsaken är sannolikt högre krav på det 
brandförebyggande arbetet, där t.ex. de försäkringskrävda elrevisionerna sannolikt haft 
betydelse - elektrisk brandorsak har historiskt sett varit en vanlig brandstiftare. 
Brandförloppen i lantgårdar är ofta mycket snabba och räddningstjänstens möjlighet till 
livräddning av djur är, oavsett insatstiden, mycket liten. 

• Möjligheter till livräddning och begränsning av branden inom objektet, vid bränder i villor 
och lägenheter, är beroende av såväl räddningstjänsten insatstid som dess numerär För att 
livräddning vid bostadsbrand skall kunna genomföras krävs korta insatstider och minst 
fem brandmän. Effektiva släckningsmetoder med högtryck i kombination med effektiv 
rökgasventilation har utvecklats de sista åren och leder till mindre skador. 

Framtida risker. 

Det är svårt att bedöma hur framtida olyckor och deras konsekvenser kan komma att se ut. 
Det beror i hög grad på den tekniska utvecklingen i samhället, men även på sociala 
förhållanden och ekonomiska förutsättningar. De framtida riskerna har beskrivits ingående i 



Räddningsverkets (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB) 
framtidsstudier från 2008 och kan sammanfattas enligt följande: 

• Samhällets sårbarhet för olika typer av tekniska funktionsstörningar ökar. 
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• Risken inom industrin ökar, men det gör förhoppningsvis även riskmedvetenheten och 
kunskaperna om riskerna. 

• Brandförloppen blir svårare att bemästra beroende på mer komplex byggnation samt 
nya materiel med sämre eller okända egenskaper vid bränder. 

• Ökad medelålder, i kombination med att äldre bor kvar i sin bostad längre, bedöms 
kunna leda till en viss ökning av bostadsbränder. 

• Konsekvensen av olyckor ökar och blir svårare att i förväg överblicka. 
• Kombinationseffekter på grund av sabotage, terrorverksamhet och våld tillkommer. 
• De kemiska riskerna, inklusive transporter av farligt gods ökar. 
• De "vardagliga" bränderna och trafikolyckorna kommer att vara av minst samma 

omfattning som idag. 
• Miljöriskerna vid brand och kemikalieutsläpp ökar. 
• Klimatförändringar, "extremväder", kan leda till ökade påfrestningar för samhället. 

De senaste årens utveckling har inte gett anledning att revidera denna hotbild/riskbedömning, 
utan snarare förstärkt den. Man får dock heller inte glömma bort att framtiden sannolikt för 
med sig hot och risker som idag är okända. 

För kommunens/räddningstjänstens del innebär detta att noga följa klimat- och 
samhällsutvecklingen och så långt som möjligt söka påverka utvecklingen i riktning mot ett 
säkrare samhälle. 

Risker och analyser kopplat till brandstationerna primärområden 

Station 30, Sala 

Allmänt 

Det finns drygt 17000 bofasta inom primärområdet. Ytan är ca 624 av kommunens 1 175 
kvadratkilometer. 

Antal boende i de större orterna är; Broddbo, 138, Kila 73, Kumla kyrkby 206, Sala 12289, 
Saladamm & Åby 180, Jugansbo 60, Salbohed 259, Sätrabrunn 335, Hassmyra 70 och 
Varmsätra 55. 

Vid enkätundersökning inom primärområdet uppgav 27 % att de känner oro för brand i 
hemmet, 97 % att de har brandvarnare och 63 % att de har släckutrustning i hemmet. 

Risker 

Naturrisker 

Skogen 

I området finns stora skogsområden, där det av statistiken framgår att skogsbränder inträffar 
årligen. Risken beror oftast på vädersituationen, torr sommar större risk. Skogsbränder har 
fram till den stora skogsbranden sommaren 2014 kunnat begränsas och släckas utan att 
resurser från andra kommuner behövt tillkallas. 
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Sala silvergruva 

Kopplat till gruvans vattensystem finns en risk för dammbrott och översvämningar. Ett brott 
på Långforsens skyddande vall vid exempelvis Måns Ols innebär att stora delar av Sala sätts 
under vatten med stora, framför allt ekonomiska, skador som följd. Dammsystemet har 
genomgått en noggrann granskning i form av en separat analys med tillhörande åtgärdsförslag 
genomförd av Sala kommuns tekniska förvaltning. 
Gruvans vattensystem är av Länsstyrelsen klassad som en "farlig verksamhet" enlig 2 kap.4§ 
lag om skydd mot olyckor, vilket innebär en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att, 
vid en eventuell olycka, hindra eller begränsa skador på människor och miljö. 

Friluftsliv 

Nedstörtning/ras och drunkning är risker kopplade till ett omfattande bad och friluftsliv i såväl 
dammsystemet, som i de vattenfyllda gruvhålen. En bidragande orsak är att regler och 
föreskrifter för bl.a. överträdelse av avspärrningar runt gruvhål ignoreras. I händelse av en 
drunkningsolycka i ett gruvhål har räddningstjänsten ytterst små möjligheter att snabbt 
påträffa den drabbade och därmed rädda denne till livet. En livräddande insats vid 
drunkningstillbud förutsätter såväl en mycket kort insatstid som tillgång till en övad 
dykorganisation, och den närmaste finns i Västerås. 
Drunkningsolycka med dödlig utgång inträffar i området i medeltal vart 4:e år enligt 
statistiken. Även om det funnits tillgång till dykare på räddningstjänsten i Sala, så bedöms 
ingen av olyckorna ha fått en annan utgång. 

En annan aktivitet är den gruvdykning som förekommer i Sala Silvergruva, och till viss del i 
dagbrotten, och där räddningstjänstens står helt utan möjlighet att undsätta vid en eventuell 
olycka. 
Gruvdykning är en både nationellt och internationellt etablerad extremdykning till mycket 
stora djup och det finns ingen räddningsorganisation i landet som klarar dessa djup. Det är till 
och med svårt att i Europa hitta ett dykföretag som klarar ett sådant uppdrag. Den enda 
möjliga riskreduceringen är att förbjuda denna typ av dykning och även säkerställa att 
förbudet följs. 

Trots ca 80 000 besökare per år i gruvområdet och ca 30 000 nedstigningar i gruvan har 
olyckor varit mycket sällsynta. Vid tre tillfällen har personer klättrat eller fallit ner i schakt 
sedan 70-talet, och vid två av dessa har en lyckad räddningsinsats kunnat genomföras. 
Skulle ett ras inträffa i Silvergruvan eller Tistbrottet, med innestängda människor som följd, 
kan detta sannolikt inte lösas enbart med räddningstjänstens resurser utan externa tyngre 
resurser måste tillkallas. 

Näringsliv 

Farlig verksamhet 

I området finns 2 verksamheter som av Länsstyrelsen klassats som en "farlig verksamhet" 
enlig 2 kap.4§ lag om skydd mot olyckor, vilket innebär en skyldighet att vidta nödvändiga 
åtgärder för att, vid en eventuell olycka, hindra eller begränsa skador på människor och miljö. 
Sådana verksamheter anses utgöra en större risk, och det ställs därför högre krav på den 
tillsynsverksamhet som myndigheter utövar på verksamheten. 
Den ena anläggningen hanterar en större mängd kemiska ämnen och är därigenom klassad 
som en s.k. Sevesoanläggning enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den andra anläggningen hanterar 
yrkesmässig gruvbrytning under jord. 



9 

övrigt 

I övrigt finns 6 bensinstationer, en spannn1ålsanläggning med silos och 11 företag med fler än 
25 anställda. 
Några av industrierna har automatiskt brandlarm direktkopplade till SOS Alarm, för direkt 
utlarmning av räddningstjänsten. Då industrierna i flera fall har stora brandceller krävs att 
förstärkande styrkor sluter upp innan insats kan ske. Bra utrymningsvägar skall förhindra att 
någon person överraskas och blir kvar vid brand. 
Centralt placerade bensinstationer utgör en risk eftersom tankbilstransporterna måste in i 
tätorternas centrum. 
I området är antalet sysselsatta med jord- och skogsbruk dubbelt så många som 
riksgenomsnittet. I området finns 7 lantbruk med mer än 100 djurenheter. 

Tekniskaförsörjningsrisker 

Inom området finns ett avloppsreningsverk för större delen av kommunen och miljörisker 
uppstår om avloppsreningen slås ut av kemikalier. 

Vattentäkter finns i Broddbo vid väg 830 och i Sätrabrunn vid väg 771. Båda dessa täkter 
finns i anslutning till vägar, varför de kan påverkas vid ett utsläpp av t.ex. petroleumprodukter 
vid en trafikolycka. 

Ett fjärrvärmeverk finns i Sala, vilket enbart betjänar centralorten. 

Samlingsplatsrisker 

I området finns 31 förskolor och skolor, 13 vårdanläggningar eller speciella äldreboenden 
samt 35 samlingslokaler, bl.a. biograf och ridanläggningar och ett av landets större fängelser. 
Dessutom finns 4 hotell samt 3 pensionat. Många av byggnaderna är i flera plan med lasarett 
som högsta byggnad med sina nio våningar ( det bedrivs för närvarande ingen verksamhet i 
lasarettets översta våningar). 
Såväl utrymningsproblematik som risk för omfattande brandspridning föreligger i många av 
objekten och beroende på lång insatstid till Sätrabrunn och dess brandfarliga 
bebyggelsekaraktär föreligger stor risk för brandspridning till närliggande objekt. 

Transportrisker 

Väg 

Sala är även knutpunkt för vägtrafik genom att vägarna 56 (''räta liajen" mellan Norrköping 
och Gävle) och 70 passerar Sala. 
Mängden Farligt Gods som transporteras på dessa vägar har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods på väg, med 
vissa variationer, stadigt minskat på en nationell nivå. Den största delen av Farligt 
Godstransporterna (69 %) utgörs av brandfarliga vätskor, vilket ur ett räddningstjänst
perspektiv är mindre komplicerade än många andra ämnen. Olyckor som kräver ett ingripande 
från räddningstjänsten, och som involverar Farligt Gods, förekommer men är inte alltid 
förknippat med ett utsläpp av något slag. 

Den nya förbifarten (väg 56 och väg 56/70) innebär att den tunga genomfartstrafiken endast 
har kontakt med Sala tätort i rondellen den östra stadsdelen. Det har även införts förbud mot 
både tung trafik och Farligt Gods på Sörskogsleden, vilket påtagligt har reducerat risker och 
förbättrat boendemiljön. 
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Järnväg 

Sala är även knutpunkt för järnvägstrafiken Stockholm-Dalarna och Västerås-Uppsala, vilket 
innebär att ett stort antal person- och godståg passerar Sala varje dygn. 

Mängden Farligt Gods som transporteras på järnvägen har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men till skillnad mot för vägtrafiken har mängden Farligt Gods på järnväg ökat på den 
nationella nivån sedan 2002. Noterbart är att den mycket farliga gasen Svaveldioxid inte 
längre transporteras genom Sala tätort. 
Då minskningen av Farligt Gods i vägtransportsystemet är 8 gånger större än ökningen i 
järnvägnätet, har den totalt mängden Farligt Gods som transporteras reducerats betydlig. Både 
den totala minskningen av antalet transporter, och överföringen av transporter från väg till 
järnväg, innebär en kraftfull riskreducering. 

Planskilda korsningar mellan väg och järnväg minskar sannolikheten för en olycka och i 
Trafikverkets pågående projektet för ökad kapacitet på sträckan Sala-Borlänge, ingår planer 
på att skapa ytterligare en planfri korsning vid Saladammsvägen. 

Övriga risker 

Den gamla trähusbebyggelsen i Salas centrumkvarter utgör en betydande risk. Avsaknad av 
brandmurar och automatiska släckanordningar eller brandlarm, tillsammans med det faktum 
att centrala Sala är mycket folktomt nattetid, gör att en brand kan uppnå stor omfattning och 
intensitet innan den upptäcks och därigenom bli mycket svårbekämpad. 
En insatsorganisation som har potential att hantera en utvecklad brand inom 
trähusbebyggelsen kan mobiliseras först efter 25-30 minuter, och då inkluderar det även 
resurser från angränsande räddningstjänstorganisationer. 

En anordning för tidig upptäckt av brand kan ge bättre förutsättning för att kunna hantera ett 
brandtillbud. 

Operativt 

Normal årlig 11tryck11i11gsfrekve11s 
Inom området har det i genomsnitt skett 203 utryckningar per år under den senaste 3-
årsperioden. De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, 
skogs- och gräsbrand. Normalt omhändertas ca 37 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser 
Räddningsavdelningen i Sala består av 1 räddningschef i beredskap, 1 insatsledare, 1 
styrkeledare och 3 brandmän organiserade på heltid samt 1 deltidsbrandman. 
Grundbemanningen kan anses motsvara behoven i området. Heltidsorganisationen förstärker 
vid behov övriga stationer. 

Station 32, Hedåker 

Allmänt 

Det finns ca 1600 bofasta inom primärområde Ytan är ca 222 av kommunens 1 175 
kvadratkilometer. 

Antalet boende i de större orterna är; Västerfärnebo 477, Hedåker 154, Rosshyttan 68 och 
Västerbykil 97. 



Vid enkätundersökning inom primärområdet uppgav 19 % att de känner oro för brand i 
hemmet, 72 % att de har brandvarnare och 84 % att de har släckutrustning i hemmet. 

Risker 

Naturrisker 

I området finns stora skogsområden, där det av statistiken framgår att skogsbränder inträffar 
årligen. 

Näringsliv 

I området finns en mindre träindustri, men i övrigt finns endast mycket små risker. 
Träindustrier är generellt mycket utsatta ur brandsynpunkt, såväl avseende risk för brands 
uppkomst som svårigheter att släcka/begränsa uppkomna bränder. 
Med beaktande av utryckningsstyrkans numerär, och avståndet till förstärkande station, görs 
bedömningen att en brand endast kan begränsas/släckas av en installerad vattensprinkler. 

Räddningsområdet är en skogs- och jordbruksbygd med tre stora lantbruk, där ett har så stor 
djurhållning att den är anmälningspliktig till kommunens miljöförvaltning. 

Tekniska risker 

Inom området finns kommunens huvudvattenverk, med tillhörande tre vattentäkter, samt 
ytterligare två lokala vattentäkter. Samtliga täkter är belägna vid väg 771, varför de kan 
påverkas vid ett utsläpp av t.ex. petroleumprodukter vid en trafikolycka. 

Tre panncentraler, för skolor och äldreboende, finns i området och kan vid brandtillbud bli 
utslagna. Lång insatstid till två av dessa begränsar räddningstjänstens insatsmöjligheter. 

Samlingsplatsrisker 

I Västerfärnebo finns äldreomsorgsanläggning, kyrkor, centralskola och orten nås av 
Hedåkersstyrkan först efter ca 20 minuter. Största risken utgör Björkgården i Västerfärnebo 
med dess utrymning av rörelsehindrade från gruppboendet en våning upp. 
I Hedåker finns skola, samt 2 mindre samlingslokaler. 

Transportrisker 

Väg 

I området passerar ca 9 km av väg 70. 
Mängden Farligt Gods som transporteras på denna väg har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods på väg, med 
vissa variationer, stadigt minskat på en nationell nivå. Den största delen av Farligt 
Godstransporterna (69 %) utgörs av brandfarliga vätskor, vilket ur ett räddningstjänst
perspektiv är mindre komplicerade än många andra ämnen. 
Olyckor som kräver ett ingripande från räddningstjänsten, och som involverar Farligt Gods, 
förekommer men är inte alltid förknippat med ett utsläpp av något slag. 

Järnväg 

Ca 7,5 km järnväg passerar området. 
Spåret är en del av förbindelsen Stockholm-Dalarna, vilket innebär att ett stort antal person
och godståg passerar varje dygn. 
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Mängden Farligt Gods som transporteras på järnvägen har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men till skillnad mot för vägtrafiken har mängden Farligt Gods på järnväg ökat på den 
nationella nivån sedan 2002 

Övriga risker 

En potentiell personrisk är att livräddande insats med rökdykning inte kan utföras då den 
initiala utryckningsstyrkan endast utgörs av tre brandmän. Till detta skall även läggas att en 
livräddande insats förutsätter ett snabbt ingripande, vilket blir svårt att åstadkomma då 
räddningstjänsten har en anspänningstid på 8 minuter. 
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Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder på industrier, i 
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men för privatbostäder är det ett ansvar för den 
enskilde att säkerställa såväl tidig upptäckt av brand som förutsättningar för en säker 
utrymning. 

Operativt 

Normal årlig utryckningsfrekvens 

Inom området har i genomsnitt skett 19 utryckningar per år under den senaste 3-årsperioden. 
De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och 
gräsbrand. Normalt omhändertas ca 4 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser 

Räddningsavdelningen i Hedåker består av 1 befäl/arbetsledare och I brandman organiserade 
som deltid. Anspänningstiden är 8 minuter efter larm. Vid utlarmning av händelser som 
förväntas kräva större resurser larmas även heltidsstyrkan i Sala. Grundbemanningen är 
relaterad till rekryteringsmöj ligheterna i området och kan i normalfallet anses motsvara 
behoven i området. 

Station 33, Möklintas primärområde 

Allmänt 

Det finns ca 1000 bofasta i sitt primärområde. Ytan är ca 267 av kommunens 1175 
kvadratkilometer. 

I Möklinta finns 358 boende. 

Uppgift saknas avseende oro för brand i hemmet, brandvarnare och släckutrustning. 

Risker 

Naturrisker 

Skogen 

I området finns stora skogsområden, där det av statistiken framgår att skogsbränder inträffar 
årligen. 

Dal älven 

Dalälven finns i området, och översvämningar till följd av vårflod har förekommit, utan att 
några större skador uppstått. Noterbart är att översvämning till följd av vårflod inte alltid är att 



betrakta som räddningstjänst, eftersom det ofta finns gott om tid att förebygga kommande 
problem. 

Vid "100-års flöde" och dammbrott kommer vattennivån, delvis beroende på vilken/vilka 
dammar som brister, att översvämma några områden där endast enstaka hus och 
jordbruksmark kommer att påverkas. 

Näringsliv 

I området finns en träindustri, men i övrigt finns endast mycket små risker. 
Träindustrier är generellt mycket utsatta ur brandsynpunkt, såväl avseende risk för brands 
uppkomst som svårigheter att släcka/begränsa uppkomna bränder. 
Med beaktande av utryckningsstyrkans numerär, och avståndet till förstärkande station, görs 
bedömningen att en brand endast kan begränsas/släckas av en installerad vattensprinkler 

Räddningsområdet är en skogs- och jordbruksbygd med ett (I) lantbruk med så stor 
djurhållning att den är anmälningspliktig till kommunens miljöförvaltning. 

Tekniska risker 

I Möklinta finns en egen vattentäkt med vattenverk. Vattentäkten är belägen vid väg 830, 
varför den kan påverkas vid ett utsläpp av t.ex. petroleumprodukter vid en trafikolycka. 

Samlingsplatsrisker 

I området finns skola, pensionat, kyrka, bygdegård. 

Transportrisker 

Området genomkorsas av sekundära länsvägar. Kända transporter av Farligt Gods utgörs av 
petroleumprodukter. 

Övriga risker 

En potentiell persourisk är att livräddande insats med rökdykning inte kan utföras då den 
initiala utryckningsstyrkan endast utgörs av tre brandmän. Till detta skall även läggas att en 
livräddande insats förutsätter ett snabbt ingripande, vilket blir svårt att åstadkomma då 
räddningstj änsten har en anspänningstid på 8 minuter. 
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Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder på industrier, i 
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men för privatbostäder är det ett ansvar för den 
enskilde att säkerställa såväl tidig upptäckt av brand som förutsättningar för en säker 
utrymning. 

Operativt 

Normal årlig utryck11i11gsfrekvens. 

Inom området har i genomsnitt skett 12 utryckningar per år under den senaste 3-årsperioden. 
De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och 
gräsbrand. Inom området förekommer trots avsaknad av riksväg ändå en del trafikolyckor. 
Normalt omhändertas ca 4 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser 

Räddningsavdelningen i Möklinta består av I befäl och 2 brandmän organiserade som deltid. 
Anspänningstiden är 8 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand larmas även 



heltidsstyrkan i Sala ut enligt en standard rutin. Grundbemanningen kan anses motsvara 
behoven i området. 

Station 34, Ranstas primärområde 

Allmänt 

Det finns ca 1200 bofasta i sitt primärområde. Ytan är ca 62 av kommunens 1175 
kvadratkilometer. 

Antalet boende i de större orterna är; Ransta 881 och Vad 53. 

Vid enkätundersökning inom primärområdet uppgav 38 % att de känner oro för brand i 
hemmet, 100 % att de har brandvarnare och 81 % att de har släckutrustning i hemmet. 

Risker 

Naturrisker 

I området finns mindre skogsområden, där det av statistiken framgår att skogbränder är 
mindre vanligt förekommande. 

Näringsliv 

Industriverksamheterna har minskat något till en mekanisk tillverkningsindustri, ett snickeri/ 
byggvaruhus och på Wibergs gamla industriområde flera mindre egna företagare inom 
reparation och till verkning. 

Räddningsområdet är en jordbruksbygd med ett (I) lantbruk med så stor djurhållning att den 
är anmälningspliktig till kommunens miljöförvaltning 

Tekniska risker 

Orterna Ransta, Kumla och V armsätra tar sitt vatten från en gemensam vattentäkt. Täkten är 
belägen vid väg 730, varför den kan påverkas vid ett utsläpp av t.ex. petroleumprodukter vid 
en trafikolycka. 

Samlingsplatsrisker 

I området finns skola och förskola. Skolan används även som bygdegård. 

Transportrisker 

Väg 

I området passerar ca 2 km av väg 56 ("räta linjen" mellan Norrköping och Gävle). 
Mängden Farligt Gods som transporteras på denna väg har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods på väg, med 
vissa variationer, stadigt minskat på en nationell nivå. Den största delen av Farligt 
Godstransporterna (69 %) utgörs av brandfarliga vätskor, vilket ur ett räddningstjänst
perspektiv är mindre komplicerade än många andra ämnen. 
Olyckor som kräver ett ingripande från räddningstjänsten, och som involverar Farligt Gods, 
förekommer men är inte alltid förknippat med ett utsläpp av något slag. 

Järnväg 

Ca 7,5 km järnväg passerar området. 
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Spåret är en del av förbindelsen Västerås-Uppsala, vilket innebär att ett antal person- och 
godståg passerar varje dygn. 

Mängden Farligt Gods som transporteras på järnvägen har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men till skillnad mot för vägtrafiken har mängden Farligt Gods på järnväg ökat på den 
nationella nivån sedan 2002. 

Övriga risker 

En potentiell personrisk är att livräddande insats med rökdykning inte kan utföras då den 
initiala utryckningsstyrkan endast utgörs av tre brandmän. Till detta skall även läggas att en 
livräddande insats förutsätter ett snabbt ingripande, vilket blir svårt att åstadkomma då 
räddningstjänsten har en anspänningstid på 5 minuter. 
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Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder på industrier, i 
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men för privatbostäder är det ett ansvar för den 
enskilde att säkerställa såväl tidig upptäckt av brand som förutsättningar för en säker 
utrymning. 

Operativt 

Normal årlig utryckningsfrekvens 

Inom området har i genomsnitt skett 5 utryckningar per år under den senaste 3-årsperioden. 
De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och 
gräsbrand. Normalt omhändertas ca 2 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser 

Räddningsavdelningen i Ransta består av 1 befäl/arbetsledare och 2 brandmän organiserade 
som deltid. Anspänningstiden är 5 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand larmas 
även heltidsstyrkan i Sala ut enligt en standard rutin. Grundbemanningen kan anses väl 
motsvara behoven i området. 

Station 35, Hebys primärområde 

Allmänt 

Det finns ca 7000 bofasta i primärområde. Ytan är ca 467 av kommunens 1236 
kvadratkilometer. 

Antal boende i de större orterna är; Heby 2550, Huddunge 83, Runhällen 217, Morgongåva 
1409 och Vittinge 460. 

Vid enkätundersökning inom primärområdet uppgav 31 % att de känner oro för brand i 
hemmet, 94 % att de har brandvarnare och 76 % att de har släckutrustning i hemmet. 

Risker 

Naturrisker 

I området finns stora skogsområden, där det av statistiken framgår att skogsbränder inträffar 
årligen. 



Näringsliv 

Träindustri 

Heby sågverk blev vid återuppbyggnaden efter branden utrustat med vattensprinkler i såväl 
själva sågen, som i andra delar av verksamheten. 
Ytterligare tre träindustrier finns inom området, men ingen av dessa är utrustade med 
vattensprinkler. 
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Då träindustrier generellt är mycket utsatta ur brandsynpunkt, såväl avseende risk för brands 
uppkomst som svårigheter att släcka/begränsa uppkomna bränder, så görs bedömningen att en 
brand endast kan begränsas/släckas av en installerad vattensprinkler. 
Räddnings området är en skogs- och jordbruksbygd med ett (I) lantbruk med så stor 
djurhållning att den är anmälningspliktig till kommunens miljöförvaltning. 

övrigt 

I övrigt finns fem bensinstationer och en företags by i Morgongåva med boklager, varuhus, 
lager för museum samt ett lager för apoteksvaror som har vattensprinkler. 
Räddningstjänsten bedöms ha små möjligheter att begränsa brand i boklagret p.g.a. hög 
brandbelastning, lång insatstid, långa insatsvägar samt stora brandceller. 

För Vittinge tegelbruk utgörs industririsken av en gasolcistern och att verksamheten till stora 
delar består av äldre träbyggnader. 

Samlingsplatsrisker 

Området har det största antalet objekt bland organisationens deltidsstationer. Det finns 12 
skolor och förskolor, 6 serviceboenden/gruppboenden samt 16 mindre samlingslokaler med 
varierande brandskydd. 

Tekniska risker 

Det finns i området tre vattentäkter och flera fjärrvärmecentraler som eldas med trä eller 
torvmateriel. Vattentäkterna kan påverkas vid ett utsläpp av en petroleumprodukt eller annan 
kemikalie. 

Transportrisker 

Väg 

I området passerar väg 5 6 ("räta linjen" mellan Norrköping och Gävle) över Dalkarl såsens 
vattentäkt. 
Mängden Farligt Gods som transporteras på denna väg har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods på väg, med 
vissa variationer, stadigt minskat på en nationell nivå. Den största delen av Farligt 
Godstransporterna (69 %) utgörs av brandfarliga vätskor, vilket ur ett räddningstjänst
perspektiv är mindre komplicerade än många andra ämnen. 
Olyckor som kräver ett ingripande från räddningstjänsten, och som involverar Farligt Gods, 
förekommer men är inte alltid förknippat med ett utsläpp av något slag. 

Vägen är under ombyggnad till "tre-fils" väg från Heby till Tärnsjö och får en ny sträckning 
utanför skyddsområdet för vattentäkten Dalkarlsåsen. Korsningen med väg 72 byggs om till 
en rondell och arbetena beräknas slutförda till sommaren 2017. 



Järnväg 

Järnvägen som passerar genom området är en del av förbindelsen Stockholm-Dalarna, vilket 
innebär att ett antal person- och godståg passerar varje dygn. 
Mängden Farligt Gods som transporteras på järnvägen har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men till skillnad mot för vägtrafiken har mängden Farligt Gods på järnväg ökat på den 
nationella nivån sedan 2002. 

Tåg passerar med hög hastighet genom orterna Heby, Morgongåva och Vittinge. Dock är det 
endast i Heby det finns planskilda korsningar, i övriga orter finns endast plankorsningar. 
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Av Trafikverkets förstudie om Dalabanan framgår att problemet med plankorsningar kommer 
att behandlas i en kommande järnvägsplan. 

Övriga risker 

En potentiell personrisk är att livräddande insats med rökdykning inte kan utföras i orterna 
Morgongåva, Vittinge, Huddunge och Runhällen, trots att den initiala utryckningsstyrkan 
utgörs av fem brandmän. En livräddande insats förutsätter ett snabbt ingripande, vilket blir 
svårt att åstadkomma då räddningstjänsten har en insatstid på 15 till 20 minuter till dessa 
orter. 

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder på industrier, i 
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men för privatbostäder är det ett ansvar för den 
enskilde att säkerställa såväl tidig upptäckt av brand som förutsättningar för en säker 
utrymning. 

I Örsundaåns dalgång, samt i Huddunge by, finns förtätade lantbruksbyar (radbyar), vilket gör 
att vid en brand i någon av dessa byar finns en risk att samtliga byggnader påverkas. 

Operativt 

Normal årlig utryckningsfrekvens 

Inom området har i genomsnitt skett 68 utryckningar per år under den senaste 3-årsperioden. 
De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och 
gräsbrand. Normalt omhändertas ca 17 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser 

Räddningsavdelningen i Heby består av 1 befäl och 4 brandmän organiserade som deltid. 
Anspänningstiden är 5 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand larmas även 
heltidsstyrkan i Sala ut enligt en standard rutin. Grundbemanningen kan anses motsvara 
behoven i området 

Station 36, Tärnsjös primärområde 

Allmänt 

Det finns ca 2100 bofasta i området. Ytan är ca 419 av kommunens 1236 kvadratkilometer. 
Antal boende i de större orterna är; Tärnsjö 1221 och Kerstinbo 51. 

Vid enkätundersökning inom primärområdet uppgav 23 % att de känner oro för brand i 
hemmet, 92 % att de har brandvarnare och 70 % att de har släckutrustning i hemmet. 



Risker 

Naturrisker 

Skogen 

I området firms stora skogsområden, där det av statistiken framgår att skogsbränder inträffar 
årligen. Det firms även ett naturreservat med rikt friluftsliv, vilket ofta kan förknippas med 
skogs- och markbränder. 

Dalälven 
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Dalälven firms i området och översvämningar till följd av vårflod har förekommit, utan att 
några större skador uppstått. Noterbart är att översvämning till följd av vårflod inte alltid är att 
betrakta som räddningstjänst, eftersom det ofta firms gott om tid att förebygga kommande 
problem. 

Vid "100-års flöde" och <lammbrott kommer vattermivån, delvis beroende på vilken/vilka 
dammar som brister, att översvämma några områden där endast enstaka hus och 
jordbruksmark kommer att påverkas. Dock kan väg 56 komma att översvämmas söder om 
Mälby och i anslutning till länsgränsen mot Gästrikland. 

Näringsliv 

I området firms tre listade risker. Dessa utgörs av en träindustri, ett garveri samt en 
bensinstation. 

Räddningsornrådet är en skogs- och jordbruksbygd med ett (1) lantbruk med så stor 
djurhållning att den är anmälningspliktig till miljöförvaltningen. 

Tekniska risker 

I norra delen av Tärnsjö samhälle ligger en vattentäkt som förser Tärnsjö, Östervåla och 
Harbo med dricksvatten. I såväl Harbo som Östervåla firms reservvattentäkter. En panncentral 
betjänar Tärnsjö skola och sporthall. 

Samlingsplatsrisker 

I området firms sex samlingslokaler, fritidsanläggningar, tre omsorgsboenden samt skola och 
förskolor. Till några objekt i Östaområdet är insatstiden lång. 

Transportrisker 

I området passerar väg 56 (''räta linjen" mellan Norrköping och Gävle) över Dalkarlsåsens 
vattentäkt. 
Mängden Farligt Gods som transporteras på derma väg har inte i detalj studerats sedan 2006, 
men enligt Trafikverkets statistik har sedan 2002 transporterna med farligt gods på väg, med 
vissa variationer, stadigt minskat på en nationell nivå. Den största delen av Farligt 
Godstransporterna ( 69 % ) utgörs av brandfarliga vätskor, vilket ur ett räddningstj änst
perspektiv är mindre komplicerade än många andra ämnen. 
Olyckor som kräver ett ingripande från räddningstjänsten, och som involverar Farligt Gods, 
förekommer men är inte alltid förknippat med ett utsläpp av något slag. 

Vägen är under ombyggnad till "tre-fils" väg från Tärnsjö till Heby och får en ny sträckning 
utanför skyddsområdet för vattentäkten Dalkarlsåsen. Arbetena beräknas slutförda till 
sommaren 2017. 



Övriga risker 

Ett rikt friluftsliv i form av båtliv i Färnebofjärdens nationalpark utgör en potentiell risk för 
sjöolyckor, vilket kan medföra räddningsuppdrag i form av ytlivräddning i Dalälven. 

En potentiell persomisk är att livräddande insats med rökdykning inte kan utföras då den 
initiala utryckningsstyrkan endast utgörs av tre brandmän. Till detta skall även läggas att en 
livräddande insats förutsätter ett snabbt ingripande, vilket blir svårt att åstadkomma då 
räddningstjänsten har en anspänningstid på 5 minuter. 
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Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder på industrier, i 
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men för privatbostäder är det ett ansvar för den 
enskilde att säkerställa såväl tidig upptäckt av brand som förutsättningar för en säker 
utrymning. 

Operativt 

Normal årlig utryck11i11gsfrekve11s 

Inom området har i genomsnitt skett 30 utryckningar per år under den senaste 3-årsperioden. 
De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och 
gräsbrand. Normalt omhändertas ca 7 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser 

Räddningsavdelningen i Tärnsjö består av I befäl/arbetsledare och 2 brandmän organiserade 
som deltid. Anspänningstiden är 5 minuter efter larm. Vid utlarmning mot bygdebrand, större 
trafikolycka samt andra allvarligare olyckor larmas även deltidsstyrkan i Östervåla ut enligt 
en standardrutin. Grundbemanningen kan anses motsvara behoven i området 

Station 37, Östervålas primärområde 

Allmänt 

Det finns ca 4300 bofasta i sitt primärområde. Ytan är ca 350 av kommunens 1236 
kvadratkilometer. 
Antal boende i de större orterna är; Östervåla 1595 och Harbo 721 och Haga 88. 

Vid enkätundersökning inom primärområdet uppgav 19 % att de känner oro för brand i 
hemmet, 98 % att de har brandvarnare och 76 % att de har släckutrustning i hemmet. 

Risker 

Naturrisker 

Skogen 

I området finns stora skogsområden, där det av statistiken framgår att skogsbränder inträffar 
årligen. 

Dalälven 

Dalälven finns inte i området, och översvämningar till följd av vårflod har således ingen 
påverkan. Däremot fås en påverkan på området vid "100-års flöde" och dammbrott. 
Vattennivån kommer då att, delvis beroende på vilken/vilka dammar som brister, att kunna 
medföra översvämning i anslutning till Ingsjön. Dock bedöms inga fastigheter eller 
transportleder komma att påverkas. 



Näringsliv 

Östervåla äT en ort med många små industriföretag och 2 bensinstationer. Dessutom finns 
kommunens största verkstadsindustri i orten. 
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Räddningsområdet är en skogs- och jordbruksbygd med två lantbruk med så stor djurhållning 
att de är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen. 

Tekniska risker 

I området finns förutom reservvattentäkterna i Östervåla och Harbo, en vattentäkt för Haga
området. Hagatäkten är belägen så att den kan påverkas vid en trafikolycka med tillhörande 
petroleumutsläpp på väg 272. 

Samlingsplatsrisker 

I området finns 6 skolor och förskolor, två äldreboenden och ett I 0-tal mindre samlingslokaler 
varav sporthallen och ishallen utgör de största. Insatstiden till Harbo är ca 20 minuter. 

Transportrisker 

Utöver den primära länsvägen 272, genomkorsas området av sekundära länsvägar. Kända 
transporter av Farligt Gods utgörs av Gasol och Acetylen till industrierna i området, samt av 
petro 1 eumprod ukter. 

Övriga risker 

En potentiell personrisk är att livräddande insats med rökdykning inte kan utföras då den 
initiala utryckningsstyrkan endast utgörs av fyra brandmän. Till detta skall även läggas att en 
livräddande insats förutsätter ett snabbt ingripande, vilket blir svårt att åstadkomma då 
räddningstjänsten har en anspänningstid på 5 minuter. 

Denna risk hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder på industrier, i 
samlingslokaler och i andra offentliga lokaler, men för privatbostäder är det ett ansvar för den 
enskilde att säkerställa såväl tidig upptäckt av brand som förutsättningar för en säker 
utrymning. 

Operativt 

Normal årlig utryckningsfrekvens 

Inom området har i genomsnitt skett 29 utryckningar per år under den senaste 3-årsperioden. 
De frekventaste larmuppdragen är utryckning mot trafikolycka, brand i byggnad, skogs- och 
gräsbrand. Normalt omhändertas ca 9 skadade personer vid trafikolyckor årligen. 

Operativa resurser. 

Räddningsavdelningen i Östervåla består av I befäl/arbetsledare och 3 brandmän organiserade 
som deltid. Anspänningstiden är 5 minuter efter larm. Vid utarmning mot bygdebrand, större 
trafikolycka, båtolycka, mm larmas även deltidsstyrkan i Tärnsjö ut enligt standardrutin. 
Grundbemanningen kan anses motsvara behoven i området 
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Relativa risknivåer 
Risknivå fördelat på respektive räddningsområde med hänsyn till såväl sannolikhet som 
konsekvens. Endast en bedömning mellan räddningsområdena i Sala och Heby har skett. 
Utifrån ett nationellt perspektiv utgör kommunerna normal- eller lågriskområden. 
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Sala Hög Hög Hög Mycket hög Mycket Hög 
hög 

Hedåker Mycket låg Mycket låg Hög Låg Hög Låg 

Möklinta Mycket låg Mycket låg Låg Mycket låg Mycket Låg 
låg 

Ransta Mycket låg Mycket låg Låg Mycket låg Medel Mycket låg 

Heby Mycket låg Hög Medel Hög Mycket Hög 
hög 

Tärnsjö Låg Mycket låg Medel Låg Hög Låg 

Östervåla Låg Medel Låg Medel Medel Låg 

* Samtliga primärområden kan drabbas av stora skogsbränder. I alla områdena utom möjligen 
räddningsområde Ransta, finns stora obebyggda skogsområden där risk för sen upptäckt av 
skogsbrand föreligger. 

Analys 
Sala och Heby kommuner har ur ett nationellt perspektiv, och vad som är normalt för landets 
södra halva, stor geografisk yta och en låg befolkningsnivå. De stationära riskerna i vad gäller 
industririsker, storlek på samlingslokaler, mm kan betraktas som små eller medelstora. 

Grundstrukturen för Räddningstjänsten Sala Heby är att fördela ett större antal 
räddningsstyrkor över ytan, för att därigenom få så korta insatstider som möjligt. Merparten 
av styrkorna är så små att de inte självständigt kan utföra alla insatser fullt ut, men uppdraget 
är primärt att snabbt kunna påbörja ett räddningsarbete. 
Det finns en väl utbyggd och beprövad rutin för utlarmning av närmaste förstärkningsstyrka, 
för att så snabbt som möjligt samla de resurser som krävs för att kunna genomföra/slutföra en 
räddningsinsats. 

Organisationen har verkat sedan 1973 och endast mindre förändringar har skett. Genom åren 
har det funnits tillfällen när den har prövats. Exempel på detta är; sågverks branden i Heby 
1992, 52 skogsbränder på 4 veckor 1994, gårdsbrand i Huddunge radby 1998, 24 



skogsbränder sommaren 2008, Radhusbrand i Morgongåva 2012, Industribrand i Sala 2013 
samt 46 skogs- och gräsbränder under 2014. 

22 

Med beaktande av hur organisationen över tid har löst "vardagsolyckorna ", och hur de 
redovisade exemplen har hanterats, blir slutsatsen att organisationen på ett tillfredsställande 
sätt faller sin funktion. 

Vid två tillfällen sedan 1985 har räddningstjänstbistånd begärts, och i båda fallen har det varit 
kopplat till skogsbrand. 1994 var det en stor skogbrand nära gränsen mot Uppsala kommun, 
samtidigt som flera andra bekämpades i eget område. I detta fall begärdes bistånd från 
Uppsala Brandförsvar. 2014 var det en mycket stor skogsbrand på gränsen mellan 
Surahammars och Sala kommuner ("Skogsbranden i Västmanland"), där det initialt begärdes 
bistånd från Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Uppsala Brandförsvar, Gästrike 
Räddningstjänst och kommunalförbundet Södra Hälsingland. 
Vid den senare händelsen konstaterades att den egna organisationen inte hade förmåga att 
skapa en fungerande ledningsfunktion under semesterperiod, och den länsgemensamma 
ledningsfunktionen "RCB Västmanland" hade samma problem. 

För att säkerställa såväl kortast möjliga insatstid som nödvändiga räddningstjänstresurser så 
finns avtal med all kringliggande räddningstjänster, både avseende larmning av närmaste 
station och förstärkning. 
För att kunna hantera ledning av händelser som till sin storlek, komplexitet och 
tidsutsträckning övergår den egna organisationens förmåga, kommer räddningstjänsten Sala
Heby att anslutas till Storstockholms Brandförsvars Räddningscentral (SSRC) under första 
kvartalet 2016. 

Sala 1996-12-01 

Åke Broman 
Vice Räddningschef 

Sala 2009-09-22 

Bo Söderlund 
Räddningschef 

Sala 2015-09-28 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

Tomas Staberyd 
Brandinspektör 

Dick Forsberg 
Stf. Räddningschef 
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Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby Naturbruksgymnasiet 

INLEDNING 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns revisorer att genomföra en granskning om 
den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och lantbruk, 
är tillräcklig. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/90/1, missiv 
Bilaga KS 2015/90/2, revisionsrapport 
Bilaga KS 2015/90/3, yttrande från skolnämnden 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-21, § i07 

Revisor Inger Hansen, PwC, föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar även 
Jan Olsson, Sven-Erik Carlsson och Allan Westin, från kommunrevisionen, samt 
skolchef JuneAnn Wincent. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till skolnämnden att återkomma till kommunstyrelsen den 8 oktober 
2015, med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
de problem som revisionen uppmärksammat, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att säkerställa hållbara administrativa 
rutiner i enlighet med revisionens påpekanden, samt att återkomma med redovis
ning till kommunstyrelsen den 8 oktober 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till skolnämnden att återkomma till kommunstyrelsen den 8 oktober 
2015, med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
de problem som revisionen uppmärksammat, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att säkerställa hållbara administrativa 
rutiner i enlighet med revisionens påpekanden, samt att återkomma med redovis
ning till kommunstyrelsen den 8 oktober 2015. 

Utdrag 

skolnämnden 
kommunstyrelsens förvaltning 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR INKÖP, REGISTRERING I ANLÄGGNINGSREGISTER, INVENTERING 
OCH UTRANGERING BEHÖVER UPPRÄTIAS. ETI ANLÄGGNINGSREGISTER FINNS MEN DETIA ÄR 
INTE KOMPLETI. 

Gällande inköp har kommunfullmäktige antagit ny policy och riktlinjer för hur det skall skötas. 
Antaget i Kommunfullmäktige i 15:e juni 2015 §67 (dnr 2015.338 KH nr 43) 

Idag finns det rutiner hur det skall läggas in i anläggningsregistret dock inte dokumenterat. 
Anläggningsregisteret körs en gång i månaden och om något objekt dykt upp som inte finns inlagt 
så fångas det upp då. 

Att anläggningsregistret inte är komplett på Ösby kan kopplas till när kommunen köpte 

verksamheten av landsstinget. De objekt som var avskrivna har inte lagts in vid det tillfället. Det 

går att åtgärda genom manuell inventering för att sedan lägga dessa objekt i vår historikde l i 
anläggningsregistret. 

Ekonomikontoret har påbörjat en översyn av riktlinjerna för an läggningsredovisning, dessa 
beräknas vara klara under våren 2016. 

UTHYRNING AV INVENTARIER INKLUSIVE DEBITERING AV HYRA FÖREFALLER FUNGERA I 
PRAKTIKEN MEN ÄVEN HÄR BEHÖVER DOKUMENTERADE RIKTLINJER OCH RUTINER 
UPPRÄTIAS. 

Ösby hyr ut sin sto ra buss ca 5 gånger om året till externa aktörer, där Ösby som står för förare. 

Precis som revisionen påpekar fungerar detta men det finns inte något skriftligt på hur det skall 

hanteras så därför är rekommendationen att uppdrag ges att skriva riktlinjer. Detta bör dock 

skrivas så att det gäller samtliga verksamheter i Sala kommun inte bara Ösby. Respektive 
verksamhet som bedriver uthyrningsverksamhet får sedan utforma rutiner baserat på den 
kommunövergripande riktlinjen. 

VID INKÖP AV UTRUSTNING TILL UTBILDNINGAR AVROPAS DETIA FRÅN CENTRALT 
UPPHANDLADE RAMAVTAL. RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR INKÖP AV UTRUSTNING BEHÖVER 
DOKUMENTERAS SKRIFTLIGT. 

Kommunstyrelsen antog den 7:e maj (§99) 2015 ny policy och nya riktlinjer vad det gäller 

upphandling och avrop från upphandlade ramavtal. 
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Barn och Utbildning 

Kommunfullmäktige antog dessa den 15:e juni 2015 (§67). 

I dessa riktlinjer framgår det tydligt hur eventuella avrop skall hanteras i Sala kommun. 

RUTINER FÖR FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER FÖREFALLER FUNGERA TILLFREDSSTÄLLANDE I 
PRAKTIKEN. RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR REDOVISNING AV FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER 
BÖR UTFORMAS SKRIFTLIGT. RAPPORTERING TILL SKOLNÄMNDEN KAN UTVECKLAS FÖR 
FÖRBÄTIRAD INTERN KONTROLL. 

Idag följs försäljningar upp varje månad i samband med månadsuppföljningen, då rapporteras 

eventuella avvikelser som kan komma påverka utfallet på resultatet till nämnden, det kan variera i 

storleksordning men oftast när det börjar skilja -+100tkr. Idag finns inte detta dokumenterat. 

Även här bör kommunövergripande riktlinjer finnas och bryts ned på respektive verksamhet som 
bedriver försäljning. 

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR APL FINNS UTFORMAT AV SKOLVERKET. LOKALT UTFORMADE 
RUTINER FÖR APL BEHÖVER DOKUMENTERAS SKRIFTLIGT. 

Se bilaga från barn och utbildning. 

FÖRSÄKRINGSANSVARET BÖR KARTLÄGGAS NÄR DET GÄLLER PERSONER SOM INTE TILLHÖR 
SKOLAN OCH BEFINNER SIG PÅ SKOLANS OMRÅDE OCH BEREDS TILLGÅNG TILL LEASADE 
FORDON OCH UTRUSTNING. 

Alla fordon, inklusive motorredskap, är trafikförsäkrade och då gäller trafikförsäkringen oavsett 

vem som kör fordonet. Det spelar ingen roll om den körs i vår verksamhet eller annans 
verksamhet. I trafikförsäkringen ingår att ersätta skada på förare och egendom som fordonet 
orsakar. 

Däremot så gäller inte någon ansvarsförsäkring eller annat, för den gäller bara i vår verksamhet. 
Om någon annan använder fordonet i annan verksamhet än vår så får dennes ansvarsförsäkring 
gå in. 

Därför bör en rutin utformas av berörda verksamheter så att ett avtal skrivs vid utlåning av våra 
leasade fordon där det klargörs att inga försäkringar förutom trafikförsäkring gäller under tiden 
för provkörningen. 

ATI SKOLNÄMNDEN SER ÖVER RUTINERNA INOM SAMTLIGA GYMNASIEPROGRAM SOM HAR 
APL OCH KÖP- OCH SÄLJVERKSAMHET I SIN UTBILDNING. 

I den nyligen genomförda tillsynen VT-15 av skolinspektionen så granskades APL utifrån den 
garanterade undervisningstiden samt kvaliteten i undervisningsdelen. Inga anmärkningar finns 

angående Ösbys eller Kungsängsgymnasiets APL på berörda punkter. 





Barn och Utbildning 

Angående Köp och säljverksamet så bedrivs det till en viss del i utbildningen på några av pro

grammen. Det bedrivs dels som ett ubildningssteg för att lära sig hantera en produkt eller en 

tjänsts kostnader. Det är också en bra utbildningsform då eleverna får göra "skarpa" verkliga 

objekt med stort ansvarstagande och eget ansvar med att följa hela kedjan i en köp/säljverk
samhet. Exempel på program där det sker köp/säljverksamhet är fordonsprogrammet, bygg

programmet samt industriprogrammet. Det bedrivs också UF (Ung Företagsamet) på flertalet 

program och är en valbar kurs för samtliga elever på båda gymnasierna. 
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Inom varje program/inriktning utses en lärare som ansvarar för APL-platserna. Trovärdigheten 

anser vi blir större vid kontakten med de olika praktikvärdarna. 

URVAL AV/KRAV PÅ APL-VÄRDAR/HANDLEDARE 

Inom naturbruksprogrammet behövs praktikvärdar inom ett flertal verksamhetsområden. För att 

få fram tillräckligt många värdar får dessa sökas över ett relativt stort område. Eleverna kommer 

också från relativt stort upptagningsområde Vi strävar efter att eleverna ska kunna komma ut på 

praktik nära deras bostad så att resorna inte blir för långa. 

Inom bygg- och anläggningsprogrammet finns fleråriga samarbeten med lokala byggföretag då 

eleverna i första kommer från Sala kommun. 

Nya praktikvärdar tillkommer efter förslag från elever, förfrågningar från företagare eller 

samarbete med branschråden. När skolan fått förslag på ny värd tas därefter kontakt och den 

APL-ansvarige besöker företaget för att säkerställa att det är en säker och kunskapsutvecklande 
praktikplats. När vi besöker handledaren trycker vi på att det är en elev som ska lära sig yrket och 

dess kultur så själva handledningen är ett viktigt moment för att eleven ska växa och gå framåt i 

sin kunskapsutveckling. 

Under första året är eleverna hemma på skolan till största del vilket gör det möjligt ätt få en så bra 

bild som möjligt av vilka behov och kunskaper varje elev har. Då har vi möjlighet att få ut eleverna 

på de företag som passar dem bäst. 

PRAKTIKPERIODER 

Utlägg tidsmässigt samt syfte/mål med varje period 

Naturbruksprogrammet 

Åk 1: "prova på praktik" utifrån intresse och testa olika yrken. Detta sker v 4-11 (två dagar/vecka) 

Åk 2: V 16-22, 

Lantbruk: vårbruk & lantbruksdjur 

Häst: hästavel/stuteri 

Djur: zoohandel eller djurpark 
Skog: skogsmaskinkörning eller verkstad 
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Barn och Utbildning 

Åk. 3: V 34-39, 

Lantbruk: hästbruk & lantbruksdjur 

Häst: träning ridning eller trav 

Djur: hund eller djurhälsa 
Skog: skogsmaskinkörning eller verkstad 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Åk 1 är skolförlagd 

Åk. 2: Eleverna är ute två dagar/vecka fram till vecka 16 därefter följer de naturbruksprogrammet 

tidsutlägg och är på praktik hela veckor. 

Åk. 3: v 34-39 bygg eller måleri hela veckor, resten av åk 3 praktik cirka två dagar/vecka. 

PLANERING/UPPFÖUNING 

För varje elev görs en plan för vilka kunskapsmål som ska uppnås på praktiken. Denna följer med 

eleven ut på praktiken. Handledaren följer upp att alla moment genomförs. Handledaren gör även 

en separat skriftlig utvärdering efteråt om hur helheten varit. Särskilda blanketter finns 

utformade. 

Praktikvärden rapporterar även elevens arbetstid. 

EKONOMISK ERSÄTINING 

Handledare 

15 kronor/timme max åtta timmar/dag och fem dagar/vecka för handledning av elever som går 
inriktning: lant, häst, djur, skog och måleri. För elever som går bygginriktningen ersätts skolan 

med 15 kronor/arbetstimme. 

Elever 

Lunchersättning samt reseersättning om eleven inte kan bo hemma/på internatet betalar skolan 

för boendet vid praktikplatsen. 



Dilaga KS 2015/90/1 

~~~~~ 
REVISORERNA 

2015-02-19 

Till: 
Skolnämnden 
Kommunstyrelsen 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -02- 2 3 

Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby Naturbruksgymnasium 

PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns revisorer att genomföra en granskning utifrån följande 
revisionsfråga: Är den interna lcontrollen inom naturbrulcsprogrammet, inriktning slcog och 
lantbruk tillräclc/ig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att det finns brister 
när det gäller intern kontroll av inventarier och den hantering i övrigt som vi granskat. 
Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka för att slu·iftliga riktlinjer och rutiner införs för 
förbättrad intern kontroll. Vår bedömning är att skolnämnden behöver förbättra riktlinjer och 
rutiner i följande avseenden: 

• Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, inventering och 
utrangeringar behöver upprättas. Ett anläggningsregister finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra förefaller fungera i praktiken men 
även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner upprättas. 

• Vid inköp av utrustning ti11 utbildningarna avropas detta frän centralt upphandlade 
ramavtal. Riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning behöver dokumenteras sla-iftligt. 

• Rutinerna för försäljning av produkter förefaller fungera ti11fredsställande i praktiken. 
Riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av produkter bör utformas skriftligt. 
Rapporteringen till skolnämnd kan utvecklas för förbättrad intern kontroll. 

• Övergripande riktlinjer för APL (arbetsplatsförlagt lärande) finns utformade av Skolverket. 
Lokalt utformade rutiner för APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Försäkringsansvaret bör klarläggas när det gäller personer som inte tillhör skolan och 
befinner sig på skolans område och bereds tillgång till leasade fordon och utrustning. 

• Att skolnämnden ser över rutinerna inom samtliga gymnasieprogram som har APL och 
köp- och säljverksamhet i sin utbildning. 

Revisorerna önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 13 april 2015. 

FÖRSALAKOMMUNS REVISORER 

-~---~aÄ._ 
Sven-Erik Carlsson 
Ordförande 

Fredrik Alm 
Sekreterare 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

Sammanfattande revisionell 
bedömning 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra 
en granskning utifrån följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen inom na
turbruksprogrammet, inriktning skog och lantbruk tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att det 
finns utrymme för förbättringar när det gäller intern kontroll av inventarier och den 
hantering i övrigt som vi granskat. Den sammanfattande bedömningen stöds av 
bedömningar som är gjorda utifrån granskningens kontrollmål. Kommunstyrelsen 
och skolnämnden bör verka för att skriftliga riktlinjer och rutiner införs för förbätt
rad intern kontroll. Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västman
lands Naturbruksgymnasium behöver förbättra riktlinjer och rutiner i följande av
seenden: 

• Den administrativa hanteringen av inventarier inklusive utrangering av 
inventarier; Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsre
gister, inventering och utrangeringar behöver upprättas. Ett anläggningsre
gister finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra; Detta verkar fun
gera i praktiken men även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner 
upprättas. 

• Inköp av utrustning till utbildningarna; Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium avropar från de centralt upphandlade ramavtal som finns i Sala 
kommun. Riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning behöver dock dolrn
menteras skriftligt. 

• Redovisning av försäljning av produkter från de granskade programmen; 
Rutinerna för försäljning av produkter verkar fungera tillfredsställande i 
praktiken. Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna 
redovisas på ett korrekt sätt. Riktlinjer och rutiner för redovisning av för
säljning av produkter bör utformas skriftligt. Rapporteringen till berörd 
nämnd, av försäljning och utfall, skulle kunna utvecklas för en förbättrad in
tern kontroll. 

• Val av värdar tillAPL (arbetsplatsförlagt lärande) och elevarbeten; Över
gripande riktlinjer för APL finns utformade av Skolverket. Lokalt utformade 
rutiner för APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Ansvars- ochförsäkringsfrågor; Vår bedömning är att Sala kommun har 
försäkringar som täcker gymnasieskolans interna behov. Dock bör försäk
ringsansvaret klarläggas när det gäller personer som inte tillhör skolan, som 
befinner sig på skolans område och bereds tillgång till av skolan leasade for
don och utrustning. Skriftliga riktlinjer och rutiner bör utformas när det gäl
ler försäkringar som avser gymnasieskolans behov inl<lusive eventuella för
säkringsbehov för externa besök av ovan nämnda slag. 
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1. Inledning 

1.1. Bal~grund 
Av kommunallagen framgår att nämnder och styrelse ska ha kontroll över sin verk
samhet. Detta innebär att nämnder och styrelse ska ha en ändamålsenlig styrning så 
att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som 
förhindrar förlust för kommunen samt säkerställer att redovisningen är rättvisande. 

Skolnämnden har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen vid Ösby 
Västmanlands Naturbruksgymnasium fungerar tillfredsställande. I delar av verk
samheten finns stora värden investerade i fordon, redskap och utrustning. Därtill 
kommer att tjänster utförs som elevarbeten. Det finns särskilda risker i dessa delar 
av verksamheten. 

Revisorerna i Sala kommun har i sin riskbedömning beslutat att genomföra en 
granskning av skolnämndens interna kontroll beträffande rutiner för inriktningarna 
skog och lantbruk inom naturbruksprogrammet vid Ösby Västmanlands Natur
bruksgymnasium. 

1 .2. Uppdrag 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra 
en granskning utifrån följande revisionsfråga: 

Är den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och lant
bruk tillräcklig? 

Kontrollfrågor: 

Finns det ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för: 

• Kontroll av inventarier inklusive utrangering 

• Uthyrning av inventarier och debiteringsrutiner 

• Material som köps in till utbildningarna 

• Redovisning av försäljning av lantbrukets produkter (spannmål, gödsel med 
mera) 

• Val av kunder/värdar till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och till elevarbe
ten 

• Ansvars- och försäkringsfrågor 

Revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KrL) 
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• Relevanta styrdokument i Sala kommun 

1.3. Avgränsning och tillvägagångssätt 
Granskningen har avgränsats till att omfatta naturbruksprogrammet, inriktning 
skog och lantbruk, och begränsar sig till inventarier, utrustning och elevarbeten. 

Intervju har genomförts med rektor och ekonom vid Västmanlands Naturbruks
gymnasium organiserad under skolnämnden. Kontakter har även tagits med tjäns
temän centralt i kommunen avseende ekonomi- och upphandlingsfrågor. Redovis
ningen i ekonomisystemet avseende försäljningar av varor har begärts in och grans
kats. Inventering har skett på plats av delar av inventariebeståndet. 

Genomgång har skett av relevanta styrdokument i Sala kommun: 

• Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader KS 2008/87/3, kommunstyrel
sens sammanträdesprotokoll, Sala kommun. 

• Upphandlingspolicy för Sala kommun KF 2006/ 42. 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportens innehåll innan den 
färdigställdes. 
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2. Granskningsresultat 

2.1 . J(ommunstyrelsens och nämndens roll gäl-
lande intern kontroll 

Kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen är att leda och samordna förvalt
ningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. (KL 6 kap 1 §) 

Nämndernas ansvar är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verk
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. (KL 6 kap 7 §) 

2.2. l(onh·oll av inventcu~ier inklusive utrange-. ring 
Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium har funnits i kommunal regi i 12 år, 
tidigare var skolan organiserad under Landstinget Västmanland. En del inventarier 
följde med från landstinget till kommunen, dessa inventarier återfinns inte i an
läggningsregistret i Sala kommun men en del av dessa inventarier finns i ett separat 
register som hålls på skolan. Registret innehåller framförallt anläggningstillgångar 
tillhörande inriktningen för lantbruk. I detta har följande registrerats: Typ av inven
tarium, fabrikat, kapacitet, inköpsår och planerat år för återanskaffning. Varken 
anskaffningspris, avskrivningsmetod, avskrivningstid, ackumulerade avskrivningar 
eller restvärde har registrerats. Inventarier som är inköpta finns bokförda i anlägg
ningsregistret i kommunen under avskrivningstiden, när avskrivningstiden är slut 
försvinner objektet ur registret. Enligt uppgift ska dock ett historiskt register finnas 
att tillgå för de färdigavskrivna anläggningarna. Ekonomen på naturbruksgymnasiet 
har inte tillgång till anläggningsmodulen i redovisningssystemet och kan därför inte 
få fram bokfört värde eller inköpspris, dock finns möjlighet att se aktuell avskriv
ning och ränta. 

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:2 p,4 a-h) ska ett anlägg
ningsregister innehålla följande information för varje enskild tillgång: 

a) anskaffningsvärde, 
b) anskaffningstid punkt, 
c) tillämpad avskrivningsmetod eller uppgift om att tillgången inte skrivs av, 
d) nyttjandeperiod, 
e) ackumulerade avskrivningar, 
0 ackumulerade nedskrivningar 
g) uppgift som gör det möjligt att utläsa det avskrivningsbara beloppet, 
h) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången 

Även Kommunal redovisningslag, kapitel 6, reglerar benämning och hantering av 
anläggningstillgångar. Utöver detta finns ett antal Rekommendat ioner från RKR ex 
11.4 som behandlar detta. 
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Enligt uppgift sker upphandling av inventarier enligt kommunens upphandlingspo
licy. Naturbruksgymnasiet har en återanskaffningsplan för fordon och maskiner 
inom jordbruk och skogsbruk samt minibussar. Denna plan är dock inte uppdate
rad. Utrangering av inventarier av större värde sker genom att de är inbytesvaror 
vid nyinvesteringar eller att de läggs ut till försäljning. Kommunen har upphandlade 
samarbets- och hyres avtal för en del av fordonen, jordbruksmaskiner, engrepps
skördare och skotare. I övrigt avropar skolan från gällande ramavtal. 

En stickprovsinventering genomfördes inom ramen för denna granskning. 28 red
skap och s fordon (två skördetröskor och tre traktorer) inventerades på plats. 22 av 
redskapen och de s fordonen fanns noterade i skolans egen inventarieförteckning. 
Redskap som inventerades men som saknades i inventarieförteckningen var föl
jande: "Järnhäst" (skogsredskap), skylift, sopvals, vedkap, harv och ett potatisärder. 
Några av de i inventarielistan saknade inventarierna är av äldre modell. 

2.2.1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium saknar ändamålsenliga rutiner för den administrativa hanteringen av 
inventarier inklusive utrangering. Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka 
för att riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, invente
ring och utrangeringar införs och dokumenteras skriftligt. 

Uthyrning av inventarie1~ och debiteringsru
tine1· 

En större buss inklusive förare hyrs ut internt till kommunal verksamhet i Sala. Mil
taxa för bussen och timtaxa för föraren debiteras. Uthyrning sker även av minibus
sar internt inom kommunen. Debitering sker via fastställd miltaxa. Naturbruks
gymnasiet utför faktureringen i anslutning till uthyrningstillfället. Uthyrning av 
minibuss har genererat ca 33,3 tkr år 2014. Kunderna var Kultur och fritidskontor, 
Skolförvaltning gymnasiet, förskola och grundskola samt Vård- och omsorgsför
valtningen. 

Vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) använder eleverna vid behov skolans skotare. 
APL-värdarna debiteras ingen hyra men står för bränsle och mindre reparationer 
under APL-perioden. Skotaren körs endast av eleven. I övrigt hyr skolan inte ut in
ventarier. 

Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner för uthyrning av inventarier 
eller för debiteringsrutiner vare sig centralt i kommunen eller i skolnämnden. Dock 
verkar detta fungera väl i praktiken. 

Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium har ändamålsenliga rutiner för uthyrning av inventarier inklusive debi
tering. Rutinerna kring uthyrningsverksamheten tycks fungera tillfredsställande i 
praktiken. Det saknas dock dokumenterade riktlinjer och rutiner, vilket rekommen
deras för en förbättrad intern kontroll. 
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Inlcöp av uh·ustning till utbildningarna 
Sala kommun har en databas för ramavtal där det framgår vilka leverantörer som 
upphandlats och som verksamheter ska avropa varor och tjänster av. Läromedel 
som böcker och datorprogram köps in löpande under året av skolan. Enligt uppgift 
från intervjuade tjänstemän följs de ramavtal som kommunen har. Elevdatorerna är 
upphandlade och har ett leasingavtal. Skyddskläder till eleverna köps in till årskurs 
ett på höstterminen. Skyddsutrustning upphandlas genom en separat upphandling. 
Fakturorna redovisas i kommunens ekonomisystem. 

2 .4 .1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium har fungerande rutiner för inköp av utrustning till utbildningarna. In
köpen avropas från de centralt upphandlade ramavtalen. Det saknas dock dolrn
menterade riktlinjer och rutiner för inköpen, vilket bör finnas för att säkerställa en 
god intern kontroll. 

Redov isning av försäljning av produlcter 
Naturbruksgymnasiet sålde spannmål till Lantmännen för ca 675 tkr år 2014. Mjölk 
säljs till Grådö mejeri, smågrisar säljs till Scan och slaktdjur säljs till Bertil Eriks
sons slakteri. Intäkter för mjölk uppgick till ca 5,5 mkr år 2014 och intäkter för slakt 
och kalvar var ca 508,3 tkr år 2014. Försäljningarna redovisas via avräkning vid 
leverans eller var 14:e dag. Avräkningarna arkiveras i kommunarkivet och intäkter
na bokförs i ekonomisystemet. Interna intäkter från avverkningsuppdrag erhålls 
från Tekniska kontoret, totalt erhölls ca 1,7 mkr 2014. 

Skolan har även ett samarbetsavtal med SSH lantbruk i Salbohed avseende 
kviguppfödning. Kvigkalvar säljs dit och skolan återköper kalvfärdiga kvigor. Tjur
kalvar säljs till ett flertal olika köpare. Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 
fakturerar köparna en gång per år och intäkterna redovisas i ekonomisystemet. 

Skolan skriver avtal med den köpare som erbjuder den mest fördelaktiga ekono
miska kompensationen. Exempelvis har skolan bytt till Grådö mejeri när det gäller 
leverans av mjölk, från att tidigare leverera till Arla. 

Stallgödsel/flytgödsel säljs normalt inte, eftersom skolans areal är tillräckligt stor 
för att gödseln ska kunna spridas på de egna markerna. Ett undantag gjordes år 
2014 då en mindre kvantitet flytgödsel såldes till den närmaste grannen för 2 500 
kr. En trolig anledning till detta är att den egna arealen inte räckte till för spridning 
av den producerade gödseln, på grund av högt fosforinnehåll (enligt aktuell mark
kartering). 

Enligt Lena Rodhe, Senior forskare och Docent vid JTI (Institutet för jordbruks
och miljöteknik) torde kostnaderna för transport och spridning av stallgödsel minst 
uppgå till värdet av växtnäringsinnehållet i stallgödsel/flytgödsel, varför det inte 
finns anledning (eller kan vara svårt) att ta betalt för denna produkt i obehandlad 
form. Det är inte tillåtet enligt gällande lagstiftning att deponera organiskt avfall. 
Överskott av stallgödsel som inte kan tas omhand inom de markområden som dis
poneras av djurhållaren, eller tas omhand av annan lantbrukare/markägare, måste 
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transporteras till en kommunal avfallsanläggning eller jordtillverkare som har er
forderliga tillstånd. Dessa tar betalt för att ta emot gödseln eftersom de måste han
tera den vidare. Bland annat handlar det om att hygienisera gödseln. 

2 .5.1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium har ändamålsenliga rutiner för försäljning av produkter från de grans
kade programmen. Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna 
redovisas på ett korrekt sätt. Riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av 
produkter bör utformas skriftligt. Rapporteringen till berörd nämnd, av försäljning 
och utfall, skulle kunna utvecklas för en förbättrad intern kontroll. 

2 .6. Val av värdar till arbetsplats.förlagd utbild
ning och elevarbeten 

På naturbruksprogrammets inriktningar skog och lantbruk finns en APL-ansvarig 
lärare per inriktning som är delaktiga när lämpliga APL-värdar ska engageras till 
utbildningarna. En APL-värd ska handleda och undervisa eleverna i moment som 
ingår i de olika kurserna. Kriterier som används för val av APL-värd är bl.a. inrikt
ningen och storleken på företaget, så att eleverna får relevant träning. APL
värdarna ska helst finnas inom länet. Skolan har också möjlighet att erbjuda APL 
utomlands genom Nordplus- och Leonardoprogrammen. 

Från och med införandet av den nya gymnasieskolan, GY2011, fö1väntas branschre
presentanterna i de lokala programmen vara delaktiga vid val av APL-värdar. 

APL-värdar fyller i en omdömes blankett vid avslutad APL-period och ersätts för sitt 
handledararbete med 15 kr per timme, maximalt 8 timmar per dag i högst s dagar 
per APL-vecka. 

2 .6 .1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium tillämpar ändamålsenliga riktlinjer och rutiner, för val av APL-värdar 
och kunder till elevarbeten, men att riktlinjer och rutiner bör dokumenteras skrift
ligt för de lokala förhållandena. De riktlinjer för APL som Skolverket har utformat 
ska ligga till grund för och vara vägledande för de lokalt anpassade riktlinjerna och 
rutinerna. 

Ansvars- ochförsäkringsfrågor 
Sala kommun har försäkringar som omfattar alla verksamheter. De olika försäk
ringarna omfattar förmögenhetsbrottförsäkring, motorfordonsförsäkring, olycks
fallsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och egendomsförsäkring. 

Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium ger möjlighet för de företag som de har 
samarbetsavtal med beträffande leasing, att visa fordonet/utrustningen och möjlig
göra för potentiella kunder att provköra den leasade produkten. Det är, enligt den 
tjänsteman som vi kontaktat angående kommunens försäkringsskydd, tveksamt om 
de externa personerna täcks av kommunens försäkringar i händelse av olycksfall på 
skolans område. 
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2.7.1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att Sala kommun har försäkringar som täcker gymnasieskolans 
interna behov. Försäkringsansvaret är dock inte klarlagt när det gäller personer som 
inte tillhör skolan, som befinner sig på skolans område och bereds tillgång till av 
skolan leasade fordon och utrustning. Enligt vår uppfattning bör riktlinjer och ruti
ner dokumenteras skriftligt när det gäller försäkringar som avser gymnasieskolans 
behov inklusive eventuella försäkringsbehov för externa besök av ovan nämnda 
slag. 
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b ila ga KS 20 15/90/3 

!!1SALA 
KOMMUN 

SALA KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens förvaltning 

SKOLNÄMNDEN lnk. 2015 -04- 1 5 

§ 18 

Sarnmanträdesdatu m 

2015-03-11 

Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby 
N aturb ruksgymnasi u m 

INLEDNING 

y Aktbilaga 

Dnr2015/204 

PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns revisorer att genomföra en granskning 
utifrån följ ande revisionsfråga: Är den interna ko11trolle11 inom 11aturbruks
programmet, inrikt11ing skog och lantbruk tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen ci tt 
det finns brister när det gä ller intern kontroll av inventarier och den hantering i 
övrigt som granskats. 
Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka för att skriftliga riktlinjer och rutiner 
införs för förbättrad intern kontroll. Revisorernas bedömning är att skolnämnden 
behöver förbättra riktlinjer och rutiner i följ ande avseenden: 

• Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, 
inventering och utrangeringar behöver upprättas . Ett anläggningsregister 
finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra förefaller fungera i 
praktiken men även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner 
upprättas. 

• Vid inköp av utrustning till utbildningarna avropas detta från centra lt 
upphandlade ramavtal. Riktlinj er och rutiner fö r inköp av utrustni ng 
behöver dokumenteras skriftligt. 

• Rutinerna för försä ljning av produkter förefaller fungera tillfredsställande i 
praktiken. Riktlinjer och rutiner fö r redovisning av fö rsä ljning av produkter 
bör utformas skriftligt. Rapporteringen till skolnämnd kan utvecklas fö r 
förbättrad intern kontroll. 

• Övergri pande riktlinjer för APL (arbetsplatsförlagt lärande) finns utformade 
av Skolverket. 
Lokalt utformade rutiner för APL behöver dokumenteras skri ftligt. 

• Försäkringsansvaret bör klarHiggas när det gä ller personer som inte tillhör 
skolan och befinner sig på skolans område och bereds tillgång till leasade 
fordon och utrustning. 

• Att skolnämnden ser över rutinerna inom samtliga gymnas ieprogrc1m so har 
APL och köp- och säljverksamhet i sin utbildning. 

Beredning 
Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby naturbruksgymnas ium per den 2015-
02-19. 
Daniel Ahlin fö redrar ärendet. 
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D SALA 
KOMMUN 

l'ortsättning § 18 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
il1t uppdra till Barn och Utbildning att utarbeta ett yttrande, avseende punkterna 5 
och 7 i Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby naturbruksgymnasium. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

il1t uppdra till Barn och Utbildning att utarbeta ett yttrande, avseende punkterna 5 
och 7 i Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby naturbrnksgymnasium. 

I Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

9 (19) 

Dnr 2015/690 - ; 

Verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsens verksam-
heter och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2015/198/1, verksamhetsplan kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
verksamheter 
Bilaga KS 2015/198/2, verksamhetsplan överförmyndare 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens verksamheter, samt 
att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 för överförmyndare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens verksamheter, samt 

att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 för överförmyndare. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 



Kevi<lerad Bilaga KS 2015/108/1 

I SALA 
KOMMUN 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -10- 2 7 
biarienr 'Aktbilaga 
q,,V/5 J (;C) 0 4 
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PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsätt
ningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från 
EU 2020-strategin. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas 
- är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen 
beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. 

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för 
nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall 
uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strate
giska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning 
har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. 

Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna 
tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska pla
nen under hösten. 

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den 
egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska 
planen. 

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formule
rade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. 
Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara 
kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera 
indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det upp
satta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av 
en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäk
tige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 
nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även 
ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 
planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska 
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planen. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 
ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekono
miska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har upp
fyllts. 
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VERKSAMHETSANSVAR 

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2014-12-15. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommun
fullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller 
under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritids
nämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljö
nämnden. 

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 för
ordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så 
att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

1 kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorga
nisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrel
sen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddnings
nämnd, 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. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 1. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsor
gan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig 
kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verk
samhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppfölj
ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

VERKSAMHETSANSVAR 
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VÅR VERKSAMHET 2016-2018 

Verksamheterna arbetar under planperioden för att förverkliga de 
politiska målen genom att arbeta externt mot näringsliv, besökare 
och boende. Invånare i Sala ska ha bra förutsättningar till god livs
kvalitet, till framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg 
kommun. 

Sala kommuns invånare ska ha inflytande och möjlighet att vara del
aktiga i samhället. Som invånare i Sala kommun ska det finnas 
möjlighet att utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra 
aktiva val av boende och utförare av tjänster. 

Förvaltningen leder och driver det strategiska arbetet för att nå 
målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med utgångs
punkt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklings
arbete. 

Från 1 januari 2015 är kommunens verksamheter samlade till en 
förvaltning och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för 
samtliga medarbetare i Sala kommun. 

KOMMUN CHEF 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, förvaltnings
och kontorschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen 
gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga 
externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strate
giska frågorna till kommunstyrelsen. 

Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens för
valtning. 

Från 2016 flyttas civilförsvarsverksamheten från räddningstjänsten 
till att organisatoriskt vara placerad direkt under kommunchef. 

I kommunstyrelsens verksamheter ingår nedanstående kontor: 

• Medborgarkontor 

• Samhällsbyggnadskontor 

• Tekniskt kontor 

• Räddningstjänst 

• Ekonomikontor 

• Personalkontor 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 



Krisberedskap 
Kommunen skall enligt lag vidta aktiva åtgärder för att minska sår
barheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera kris
situationer. 

Genom risk- och sårbarhetsanalyser identifieras de områden som 
kräver åtgärder, vilket också ger underlag för framtagande av planer 
för att hantera olika typer av krissituationer. 

Förmågan att hantera dessa situationer grundläggs via utbildning 
och övning av förtroendevalda och anställda, samt genom att säker
ställa samordning mellan olika aktörer inom kommunen avseende 
planering och förberedelser, genomförande och informations
åtgärder kopplade till en krissituation. 

MEDBORGARKONTOR 

Informationsenhet 

Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena informa
tion, marknadskommunikation, energirådgivning, samhällsvägled
ning samt trygghets- och säkerhetsarbete. Till det kommer ansvar för 
kommunens offentliga medborgarkontor, reception samt Salas 
turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar med är med
borgare, boende/infiyttare, besökare och turister. 

Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att sam
ordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet utgår 
från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och 
verka i. 

Administrativ enhet 
Enheten ansvarar för att ett av de viktigaste inslagen i vårt demokra
tiska samhälle efterlevs. I Sverige har alla rätt till insyn i och möjlig
het att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen 
genom offentlighetsprincipen. 

Enheten ska arbeta för att få samordnade, samlade lösningar som 
standardiserar och digitaliserar processer för att uppnå effektivise
ring och minska sårbarhet inom ovan nämnda område, från post till 
arkiv. 

Till det tillkommer ansvar för kommunens Kontaktcenter, kontors
service och även till viss del stöd inom ekonomiadministration. 

IT-enhet 

IT-enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT-system har 
hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge hög 
kvalitet på stöd och service till användarna. IT-enheten arbetar även 
strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT-system. 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 
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Juridisk enhet 

Kommunens övergripande juridiska kompetens. Inom enheten finns 
konsumentbyrån som är en verksamhet med privatekonomisk råd
givning för kommunens medborgare. Enheten arbetar också med 
budget- och skuldrådgivning. 

Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla 
ärenden inom överförmyndarverksamheten. 

SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR 

Planering och utveckling 
Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploate
rings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutveck
lingen, ta fram översiktsplaner och detaljplaner, verka för bred
bandsutbyggnad samt utarbeta strategier för att åstadkomma en 
långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. I verksamheten ingår 
att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklings
frågor. 

Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar 
för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklings
frågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt 
beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva 
lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. 

Byggen het 
Byggenheten ska fullgöra kommunens uppgifter inom byggnadsvä
sendet och ha det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten, 
verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskaps
miljö, följa utvecklingen i frågor om byggande och fastighetsbildning, 
samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd 
och upplysningar i byggnadsfrågor samt övervaka efterlevnaden av 
plan- och bygglagen. 

Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i 
enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att 
alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighets
utövningen och med den service som ges. 

Miljöenhet 
Miljöenheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt 
livsmedelsverksamheter inom kommunen. I enhetens uppgifter ingår 
även prövningar av ansökningar samt handläggning av anmälnings
ärenden. Tillsynsansvaret utgår främst från Miljöbalken samt 
Livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar även med hälsoskyddsfrågor 
relaterade till bostäder, skolmiljöer samt offentliga lokaler. Enheten 
utövar också tillsyn enligt Alkohollagen och Tobakslagen. 

Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten. 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 



Kommunens arbete med naturvård är förlagd till miljöenheten till
sammans med recipientprovtagning och strategisk miljöplanering. 

Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen 
ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för verk
samheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras. 

TEKNISKT KONTOR 

Kontorsledning 
Direkt underställd kontorschef finns en verksamhetsutvecklare 
organiserad och denna kompetens finns som en resurs till övriga 
verksamheter. Verksamhetsutvecklaren stöttar kontorschef och 
övriga enhetschefer i ledningsfrågor samt ingår i kontorsöver
gripande projekt. 

Kart/mätverksamhet 
Verksamheten fungerar till stor del som en serviceorganisation 
gentemot allmänhet och för övriga delar av kommunens förvaltning. 

Serviceförklaringar 

• Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor. 

• Utstakningar av ny- och tillbyggnad ska utföras inom tre 
dagar. 

• Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad. 

Lokalförvaltning 
Lokalförvaltarna tillgodoser de kommunala verksamheternas behov 
av ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll 
sker på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten svarar även för all 
om-och tillbyggnad i kommunens lokaler samt nybyggnationer, 
lokalplanering, upphandling av lokalvård samt kontroll av den
samma. Fastighets beståndet sköts av egen personal med drifts
ansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och energihushåll
ning genomförs kontinuerligt. 

Miljö- och naturvård 
Miljöingenjörens uppgift är att stödja kontorets enheter i frågor som 
gäller miljö samt att arbeta med miljöfrågor i ett större kommunper
spektiv. l detta arbete förekommer utredningar, projektledning, del
tagande i samverkansgrupper med mera. 

Gator och vägar 
Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens 
gator och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväg
hållning, konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvatten
avrinning. Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna 
fordon och maskiner. Delar av vinterväghållning, trafiklinjemålning 
samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer. 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 
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Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och 
avlopp samt ombyggnationer av befintliga gator i samband med VA
saneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift 
och underhåll av ett antal enskilda vägar. 

Serviceförklaringar 

• Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med vinter
säsongen 2011- 2012 5 cm för både gator och gång- och 
cykel vägar, mot tidigare 10 cm för gator och vägar. 

Parker och lekplatser 
Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens 
lekplatser och parker. God standard upprätthålls i centrala staden, 
utmed infarterna samt i övriga tätorter i kommunen. Detsamma 
gäller lekplatser som dessutom ska uppfylla EU-kravet vad gäller 
säkerhet. Övrig parkmark sköts med slåtter 1-2 gånger om året samt 
urgallring av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan bekämp
ningsmedel. Verksamheten utför nyetableringar och upprustningar 
av planteringar, belysningar och övriga anläggningar till exempel 
broar, bryggor och lekutrustning. 

Skogverksamhet 
Skogverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens 
skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest 
Stewardship Councils principer. Det innebär bland annat att Sala 
kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv 
med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekono
miskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart nytt
jande av skogen. 

Ett samarbete finns med skolnämnden och vård- och omsorgsnämn
den för röjningar och gallringar. Samarbete 
bedrivs även med Ösby Naturbruksgymnasium. Skogvaktartjänsten 
är från och med 2012 en samordnad tjänst som utöver arbetsuppgif
terna som skogvaktare på gata/park nu även innefattar arbetsupp
gifter som skogsinstruktör på skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är 
även huvudentreprenör på kommunens avverkningar och gallringar. 

Gruvans vattensystem 
Gruvans vattensystem, med dess sjöar och dammvallar, har anor från 
1500-talet. Verksamheten innefattar drift, skötsel och investeringar 
av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll 
av luckor, dammvallar och andra anordningar. Underhållet på 
damm vallar och rensning utmed kanaler genomförs för att säker
ställa flödena och minska risken för dammgenombrott. 
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Allmän och publik mark 
Inom verksamheten administreras och handläggs upplåtelse av 
allmän mark samt upplåtelse av Stora Torget. Varje år arrangeras en 
höst- och en vintermarknad. Knallemarknaderna arrangeras av 
extern upphandlad arrangör. 

Teknisk service 
Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av bilar, 
maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från centralför
rådet. Teknisk service följer utvecklingen på miljöbilsutvecklingen 
för att hålla så hög miljöklass som möjligt för kommunens fordon. 

Teknisk planering 
Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner. 
Verksamheten ansvarar för framtagande av investeringsplaner för 
om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, 
lekplatser och allmän platsmark. Det innebär projektering, kostnads
beräkning, upprättande av bygghandlingar och projektledning. 

Trafikadministration 
Trafikadministrationen ansvarar för att planer och utredningar 
genomförs för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt 
tillgodoser miljömålen. Utfärdande av parkeringstillstånd för rörel
sehindrade, nyttokort samt att ansvara för parkeringsövervakning 
ingår i verksamheten. Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs 
enligt gällande Trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter. 

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det 
enskilda vägnätet. 

Serviceförklaringar 
• Handläggningstiden för parkeringstillstånd för rörelsehind

rade ska inte vara längre än 4 veckor. 

Må/tidsenheten 
Måltidsenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser 
och fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala 
kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de serve
rade måltiderna. 

Serviceförklaringar 
Måltidsenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i försko
lan, barn i skolan samt för äldre: 

• http://www.slv.se 

Renhållning 
Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och 
slam från alla hushåll och företag i Sala kommun med hjälp av entre
prenörer. Renhållningen har moderniserats med GPS-utmärkning 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 
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samt elektronisk tömningsregistrering. Detta leder till en höjd 
servicenivå samt underlättar för en effektivare kundtjänstservice. 

Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall från 
hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för 
energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. 
Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en 
anläggning i Kvicksund. 

VA-verksamhet 
Vatten- och avloppsverksamheten arbetar för VA-kollektivet. Det vill 
säga alla som betalar VA-taxa. Ca 70 % av kommunens invånare är 
anslutna till det kommunala avloppsreningsverket och vattenverken. 
Arbetet innebär drift och underhåll av reningsverk, vattenverk, 
pumpstationer och ledningsnät. Totalt i kommunen finns över 50 mil 
ledningsnät. Dagvatten har traditionellt i Sala stad samlats upp via 
ledningsnät och letts till vattendrag och sedan vidare till Sagån. 

För att minska avloppets miljöpåverkan arbetar verksamheten 
utifrån den antagna VA-planen. 

Serviceförklaringar 
• Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om 

anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från 
ansökan till lämnad arbetsorder till gata/parkenheten för 
utförande. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten har att utföra det uppdrag som enligt lag åvilar 
kommunen dvs. vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador 
till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder och därigenom skydda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljön. 

De förebyggande åtgärderna sker såväl genom tillsynsverksamhet, 
som information och rådgivning till både företag och enskilda. 

De operativa åtgärderna utgörs av att säkerställa en väl övad och för
beredd utryckningsorganisation med ändamålsenlig materiel och 
utrustning. 

EKONOMIKONTOR 

Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. 
Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomi
strategiska arbete och dels att stödja verksamheterna i det ekono
miska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande 
och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en 
god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En 
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god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning 
för att kunna ge medborgarna och externa intressenter god service. 

Kommunens ekonomi- och upphandlingsfunktioner är centraliserade 
vilket innebär att kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör 
ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att 
kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. 
Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveck
ling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och 
analysfunktion, högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en 
central ekonomifunktion förstärks även den interna kontrollen. 

PERSONALKONTOR 

Personalkontoret bistår kommunstyrelsen och ansvarar i ett 
kommunövergripande perspektiv för arbetsgivarfrågor (inklusive 
pensions- och löneadministrativa frågor). Vidare handlägger perso
nalkontoret frågor om ersättningar och pensionsförmåner till förtro
endevalda. Personalkontoret svarar för konsultativt stöd till förvalt
ningens arbetsgivarföreträdare i arbetsgivarfrågor. 

Uppgifterna innebär att, utifrån lagar, avtal och politiska beslut, 
arbeta med kommungemensamma projekt samt effektivisering, 
samordning och internkontroll inom arbetsgivarområdet. 

Vidare arbetar personalkontoret med kompetensutveckling för 
arbetsgivarföreträdare, central samverkan, intresse- och tvisteför
handlingar, lönekartläggning, löneadministration och arbetsmiljö. 

Personalkontoret ansvarar för löneadministration i Sala kommun 
samt drift och utveckling av lönesystem för Sala och Heby kommun. 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 
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Verksamhetsplan 2016-2018 
Kommunstyrelsen 

•• 0 

NAMNDENS MAL 
0 " 

I PERSPEKTIVET HALLBART SAM HAL LE 

Vision 

• Sala - en attraktiv kommun med livskraft i hela 
kommunen 

• Ett växande Sala 
• En långsiktig socialt hållbar utveckling 

Mål • En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Indikatorer 

Mål: Ett växande Sala 

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens 
framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som 
för att nya ideer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala 
har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid 
utgången av 2012 uppgick antalet invånare till 21 596. Visionen är att 
Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. 

Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entre
prenörsanda,företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att 
skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. 

En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostä
der byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnom
sorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett hållbart 
samhälle med god livskvalitet. 

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommu
nens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva 
miljöer för boende, arbete och rekreation. 

Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som 
arbetats fram mellan 2008 och 2013,fortsätter efter antagandet. För 

NÄMNDENS MÅL 
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att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad 
som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras yt
terligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbi
laga/handlingsplan med fokus på "Hur gör vi verklighet av planen?". 
Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och 
uppdateras årligen. 

Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 
2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter 
fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet 
med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar rikt
ningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kom
munens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruk
tur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. 

Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, 
lägga en bättre grund för både deta]Jplanearbetet och övriga av kom
munens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala 
frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige 2015-09-01 

Tabell 1: Ett växande Sala 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala utvecklas när: 

Befolkningsutvecklingen är positiv 

Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyg
gande och näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på fa stigheter ökar (medelvärde 
tkr) 

Antalet lägenheter ö kar 

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

-förändring 

Utfall 2014 

+156 

2 st. 

1446 

+101 

266 

-33% 

Utfall 2013 

+173 

2 st. 

1357 

233 

-1,3% 

Utfall 2012 

+28 

9 st. 

1361 

+93 

230 

10,5 % 

NÄMNDENS MÅL 
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Verksamhetsplan 2016-2018 

Kommunstyrelsen 

Aktiviteter 

NÄMNDENS MÅL 

Medborgarkontor 
Fortsatt arbete med e-strategiskt program och handlingsprogram 
före-förvaltning. 

Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika informations
och marknadsaktiviteter samt arrangemang för nya svenska 
medborgare, nya invånare, befintliga medborgare och besökare. 

Fokuserad kommunikation med målgrupperna inflyttare och 
exploatörer för att bidra till att öka antalet inflyttare till Sala. 

Medverka med övriga kontor med att bygga ett stomnät på 
landsbygden för bredband. 

Samhällsbyggnadskontor 
Som en del i arbetet med kommuntäckande översiktsplan utreda 
möjligheterna till boende inklusive strandnära exploatering, 
verksamheter och infrastrukturutbyggnad i hela kommunen. 

Genomförande av den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala 
stad med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter pågår. 
ldetävling över Östra kvarteren har genomförts och kommer att 
fungera som underlag för detaljplan över området. Detaljplan för 
nya bostäder pågår också i bland annat Ängshagen, Kv. Disponen
ten, Stampers, med flera. 

Markförvärv på kort och lång sikt för tillskapande av fler bostä
der och företagsetableringar. 

Branschträffar med företag i samarbete med Företagarcentrum. 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ska följas upp med detaljplane
arbete för åtgärderna vid järnvägen i samarbete med Tekniska 
kontoret och Trafikverket. 

Bredbandsstrategi för utbyggnad i hela Sala kommun till 2020 
arbetas fram i samarbete med Sala Heby Energi, aktörerna på 
marknaden och medborgarna. 

Förbättringar av kollektivtrafiken i hela kommunen genom lång
siktigt arbete för utökad turtäthet i tågtrafiken samt busstrafiken. 
Utveckling av linjedragning och busshållplatser. 

Tekniskt kontor 
l samarbete med samhällsbyggnadskontoret kommer befintlig 
VA-plan ses över under 2016. 

Genom ett processinriktat arbetssätt kommer kontoret att aktivt 
medverka och delta i kommunens översikts- och detaljplane
arbete. Under 2016 kommer detaljplanearbetet att omfatta bland 
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annat kvarteret Räven - Änghagen, Stampers samt att påbörja 
Östra kvarteren. 

GPS-utmärkning av slambrunnar i kommunen genomförs för att 
på sikt införa tömningsregistrering på brunnarna för att höja 
kvaliteten på vår kundtjänst. 

Arbeta med att tillsammans med verksamheterna ta fram en 
standard för hur skolor och förskolor ska vara utformade i Sala 
kommun. Ett sätt att komma fram till detta är att använda part
nering vid sådana investeringar. Även standarder för gårdar och 
kök kommer att tas fram under verksamhetsperioden. 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 



20 (54) 

Verksamhetsplan 2016-2018 
Kommunstyrelsen 

Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet 
ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt bo
ende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur
och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommu
nen. 

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för ge
menskap och kontakt mellan olika generationer och människor med 
olika bakgrund. 

Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige 2015-09-01 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

Medborgarna ger Sa la i SCB:s medborgar
undersökning minst betyget 65 (skala 0-100) som 
en bra plats att leva och bo på. 

Sa la förbättrar si n placering på "Fokus" ranking av 
kommunerna som en bra plats att bo på. (Sa las 
placering av 290 kommuner) 

Förvaltningens indikatorer 
Tekniskt kontor 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar
undersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avse
ende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller belysning och tillgänglighet. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar
undersökni ng minst betyget 70 (skala 0-100) avse
ende miljöer i gatu- och parkmark som stimulera r 
till social samvaro i naturl ika mötespla tser. 

Minst en kommunal lekplats per år förnyas och 
görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplat
ser runt om i kommunen. Antal förnyade lekplatser 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 

60 Ingen mätning 57 

142 285 263 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

55 Ingen mätning 54 

58 Ingen mätning 58 

Ny 

Utveckling av infrastrukturen för IT i både tätort och landsbygd. 
Lättillgänglig information och service via hemsida, Kontaktcenter 
och offentligt medborgarkontor. 

NÄMN DE NS MÅL 

Samhällsbyggnadskontor 
Bredbandsutbygganden på landsbygden och i tätorten ska stöd
jas genom strategiskt samarbete med Sala Heby Energi och aktö
rerna på marknaden. 
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Arbetslokaler inom Östra kvarteren ska utvecklas i samband med 
detaljplanearbetet. 

Genom idetävlingen på Östra kvarteren finns möjligheter för ett 
attraktivt boende nära centrum med god service och ett rikligt 
utbud av mötesplatser för människor med olika bakgrund och 
mellan generationer. 

Områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, t.ex. Måns
Ols, Åkra och Lärkans Sportfält ska utvecklas i samarbete med 
Tekniska kontoret. 

Arbete med utveckling av trafiksäkerhet, funktion och gestaltning 
vid busshållplatser. 

Arbete med en ny detaljplan för vårdcentral och rehabiliterings
vård vid Lasarettet. 

Tekniskt kontor 

Under 2016 kommer Broddbo och Skuggans lekplats att renove
ras och 2017 kommer renovering ske av Hagaberg samt Aspens 
lekplatser om inget oförutsett händer. 

Tekniska kontoret planerar även för att binda ihop gång- och 
cykelbanenätet, där gående och cyklister idag hänvisas till 
gatorna i bostadsområdena under vintertid. Under 2016 kommer 
gång- och cykelbana byggas utmed Polhemsgatan och Bovingatan 
för att knyta ihop Ängshagen med staden. Sträckan har priorite
rats i och med skolans flytt till Sörskogen. 

För att öka tillgängligheten och skapa en ännu mera attraktiv 
stadspark, så byggs en parkering och servicebyggnad i anslutning 
till lekparken i stadsparken. Arbetet kommer slutföra under 
2016. 

NÄMNDENS MÅL 
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Verksamhetsplan 2016-2018 
Kommunstyrelsen 

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

De bärande ideerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala 
kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna kli
matstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. 

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom 
och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en 
större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett 
bredare kultur- ochfritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska 
samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. 

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ur
sprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara 
för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige 2015-09-01 

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckl
ing när: 

Antal resor med kollektivtrafik ökar 

Den andel av kommunens hushållsavfall som åte r
vinns ö kar(%) 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 

Förvaltningens indikatorer 
Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

Medborgarna ger Sa la i SCB:s medborgarundersökning 
minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gå ng- och cykel
vägar. 

Måltidsenheten skall ha< 20 % matsvinn av tillagad 
mängd mat (va rav tallrikssvinn max 25 g/portion) 

Användningen av solenergi ska öka år från år för att 
minska den externt köpta energimängden i våra lokaler, 

kw h 

Räddningstjänst 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

312 640 259 907 254 209 

36% 36% 

43% 33% 33% 

28,4 % 25% 20,3% 

Utfall 2014 Utfall 2013 

53 Ingen mätning 

Ny 

Ny 

Utfall 2014 Utfall 2013 

Utfall 2012 

51 

Utfall 2012 

Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (bränsle
kostnad) 

501 tkr 300 tkr Ingen mätning 

NÄMNDENS M ÅL 
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Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster 
inom Hållbar IT. Energirådgivning till företag och privatpersoner. 
Bidra till att stödja verksamheternas utveckling av e-tjänster. 

Samhällsbyggnadskontor 
Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och 
transporter samt att arbeta med ett förbättrat resecentrum. 

Verksamhetsplanen för miljöenheten ska utformas med miljö
målen och folkhälsomålen som grund. 

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska fortsätta. 

Översiktsplanen för hela kommunen ska samordna kommunens 
arbete med mål, riktlinjer och strategier för ett tiotal ämnesom
råden som alla innefattar olika typer av miljöfrågor. 

Ett kulturmiljöprogram för Sala kommun med underlag i en total
inventering av byggnader på landsbygden arbetas fram. 

Tekniskt kontor 
Under 2016 kommer berörda medarbetare att utbildas i eco
driving. 

Kontoret kommer två gånger per år mäta det totala matsvinnet i 
vikt och kostnad. Analys av resultatet kommer att ligga till grund 
för fortsatt utvecklingsarbete för att minska svinnet. 

Under VEP-perioden kommer en dagvattenpolicy att upprättas 
och plan för att minska risken för översvämningar samt rening av 
dagvatten. 

Kontoret kommer att medverka i Svenskt vattens informations
kampanj "Mitt vatten" under 2016 och kommer att fortsätta arbe
tet med att förnya fordonsflottan till miljöklassade fordon. 

Fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar enligt inventering 
genomförd under 2015. 

Undersöka möjligheterna till utökat bergvärmenyttjande där 
fjärrvärme inte är ett alternativ. 

Räddningstjänst 
Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp 
av "miljöbilar" beaktas. 

Fordonskörning skall minimeras. 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 



24 (54) 

Verksamhetsplan 2016-2018 

Kommunstyrelsen 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MED BORGARE 

-·~-"-~. • Sala kommun - en kommun med bra service och hög 
kvalitet i sina tjänster 

Vision 

• Nöjda medborgare o(:h brukare 
• Go.d service av hög kvalitet 

Må/ • Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Indikatorer 

Mål: Nöjda medborgare och brukare 

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kun
der/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med 
kvaliteten på densamma. 

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur med
borgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genom
snittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarun
dersökning. 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Strategisk plan Z016-Z018 
Kommunfullmäktige 2015-09-01 



Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

de i SCB:s medborgarundersökning ger verksam
heten lägst betyget 55 (skala 0-100) 

Förvaltningens indikatorer 
Tekniskt kontor 

51 Ingen mätning 53 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

Måltidsenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter 
maten. 

Ingen 
mätning 

90% 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersök
ning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sop
hämtningen. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersök
ning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten 
och avlopp. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersök
ning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljö
arbete inom sophanteringen. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersök
ning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator 

och vägar. 

Räddningstjänst 

2014 

67 

82 

67 

53 

Riket 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

2010 

Heby Sala 

65 

82 

65 

49 

Riket 

Andelen som aldrig 
eller mycket sällan 
är orolig för brand 

28% 45 % 50% 47 % 

i hemmet 

Andelen som aldrig 
eller mycket sä llan 
är orolig för brand 
i offentlig miljö 

14 % Ingen Ingen 
mätning mätning 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och 
tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och 
e-tjänster på hemsidan. 

Utveckla Kontaktcenter till att vara vägen in i kommunen som 
handlägger enklare ärenden och ger svar ell er hänvisar till rätt 
handläggare för de fl esta medborgarärenden. 

NÄMND ENS MÅL 
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26(54) 
Verksamhetsplan 2016-2018 
Kommunstyrelsen 

NÄMNDENS MÅL 

Utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medbor
garvänlig service via webben. 

Bidra till utveckling av bredband på landsbygden i samråd med 
övriga kontor. 

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning. 

Samhällsbyggnadskontor 
Kontinuerliga utbildningar för god service och gott bemötande. 

Deltagande i Salas monter på Bygga Bo-mässan som samordnas av 
medborgarkontoret. 

Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon (tid 13.00-15.30) 
och möjlighet till spontanbesök hela dagarna. Möjlighet att boka 
bygglovsrådgivning via Internet. 

Bibehålla hög kvalitet och samsyn genom bygglovgruppens 
ärendehantering Uämn arbetsbelastning och att ärendena går till 
lämplig handläggare) och därefter handläggning av utsedd hand
läggare/kontaktperson. 

Bekräftelsebrev med kontaktpersonuppgifter skickas ut inom fem 
dagar efter inkommet ärende (undantag om kontakperson 
bedöms svara tidigare). 

Bygglovinformationsträffar i Heby och Sala inklusive väginforma
tionsskyltar under våren. 

Livsmedelsgruppen lämnar ett särskilt informationskort efter 
besök, samt har ett upplägg med innegrupp/utegrupp för effektiv 
ärendehantering och att handläggare är tillgängliga för allmän
heten. 

Enkätförfarande med inbjudan till samtliga hushåll i kommunen i 
samband med översiktsplan ska följas upp med analys, kommen
tarer och förslag på åtgärder. 

Samtliga lärare i skolorna har fått studiematerial och bjudits in att 
arbeta med samhällsfrågor kring hembygden. Inlämnat material 
ställs samman och följs upp med möten mellan politiker, barn och 
ungdomar. 

Särskilda möten med föreningar som till exempel bygdeförening
ar, pensionärsråd och handikappråd hålls i samband med plan
remisser. 

Tekniskt kontor 
Under 2016 kommer kontoret att utveckla hemsidan för att med
borgarna lättare ska hitta den information som efterfrågas för 
Tekniska kontorets samtliga verksamheter. 

Räddningstjänst 
Utveckla hemsidan med lättillgänglig brandskyddsinformation. 

I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 



Informationsinsatser på brandstationsorterna. 

Ny muntlig enkätundersökning genomförs 2016. 

NÄMNDENS MÅL 
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Verksamhetsplan 2016-2018 
Kommunstyrelsen 

Mål: God service av hög kvalitet 

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till 
nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med 
kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. 

1 många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god 
service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt 
att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket upp
drag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan be
skrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verk
tyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommu
nens tjänster som de kan förvänta sig. 

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitets
förbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, 
där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för 
att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade 
serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. 

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den 
officiella statistiken, exempelvis inom sko/området, där be tygspoäng 
och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen 
erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som 
står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna sub
jektiva förväntningar. 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Tabell S Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Förvaltningens indikatorer 
Samhäl/sbyggnadskontor 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livs
medel (planerade kontroller/utfall)* 

I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmän
het eller företagare ska en första kontakt ha tagits 
inom en vecka. 

Vid överprövning i samband med överklaganden ska 
minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga. 

Miljöskydd planerade inspektion-utfall 

Hälsoskydd, ärendestatistik 

Utfall 2014 

301/315 
(96%) 

90 % (Bygg) 
90% (Miljö) 

87% 

*Upphörd verksamhet har ej varit möjlig att kontrol/era. 

Tekniskt kontor 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer 
på kommunala gator och vägar med GPS-utrustning 
för att säkerstä lla en god kvalite på vinterväghåll
ningen. Maskiner med GPS % 

Arrangera minst 10 studiebesök per år på Sala av
loppsreningsverk Antal st. 

Räddningstjänst 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är ut
förda. 

Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkning
en årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller 
sjukvård. 

Den enski lde har agerat innan räddningstjänstens 
ankomst 

Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd 

Aktiviteter 

Kommunchef 

2016 

Ny 

Ny 

Utfall 2014 

100 % 

3 900 

Ja 

0 

Utfall 2013 

320/325 
(98 %) 

2017 

Utfall 2013 

100 % 

2 700 

Utfall 2012 

2018 

Utfall 2012 

100 % 

5 300 

Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd. 

NÄM NDENS MÅL 
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Kommunstyrelsen 

NÄMNDENS MÅL 

Medborgarkontor 
I samverkan med övriga verksamheter fortsätta utveckla 
Medborgarkontoret till att bli huvudvägen in i kommunen med 
direkt enkel handläggning och service. 

I samarbete med verksamheterna utveckla verksamhetsspecifika 
tjänster på den externa webbsidan. 

Bidra till bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska 
få hållbar grön uppkoppling. 

Samhällsbyggnadskontor 
Kontakt med allmänheten i möten, telefon och mail ska skötas 
med god tillgänglighet samt professionellt och vänligt bemö
tande. 

Följa förändringar i rättstillämpningen och fortsätta arbetet med 
att utveckla rutiner och bemötande för att garantera god service 
och likabehandling. 

Ansökningar om planbesked ska hanteras enligt plan- och bygg
lagen och genomförbara planbeställningar ska hanteras efter 
hand de inkommer. 

Tekniskt kontor 
Under VEP-perioden kommer kontoret att förse entreprenörer 
för vinterväghållningen på kommunala gator och väger med GPS
utrustning som förenklar kontrollen av vilka gator och områden 
som är färdiga samt tidsåtgång. 

Räddningstjänst 
Utveckla hemsidan med praktiska råd om agerande i olika 
olyckssituationer. 

Tydlig publicering av handlingsprogrammet för skydd mot 
olyckor för 2016-2018, där det redovisas vad den enskilde kan 
göra i olika olyckssituationer. 

I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 



Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möj
ligheter till inflytande. 

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som hän
der i kommunen och informationen ska bygga på kommunikat
ion. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av ser
vice och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommu
nen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för 
medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige 2015-09-01 

Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är med och påverkar och 
har inflytande när: 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

De i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjlig
heten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0-
100) 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 

38 Ingen 
mätning 

Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via 
hemsidan, mobil applikation för smartphones, sociala medier, 
Kon taktcenter ell er besök på Medborgarkontoret. 

Fortsätta utveckla möjligheterna för medborgarna att enkelt få 
tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik 

Demokratiberedningen utreder i samverkan med förvaltningen 
hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas. 

Samhällsbyggnadskontor 
När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna ge
nom t.ex. öppna möten och andra dialogformer. Möten med all
mänheten i samråd ska präglas av intresse att lyssna på 
synpunkter och kunskaper från allmänheten. 

37 

Enkätförfarande i översiktsplanen ska analyseras och diskuteras 
med förslag till åtgärder. 

Bidrag från skolor med material om hembygden i översiktsplane
arbetet ska ställas ut och möten anordnas mellan politiker, barn 
och ungdomar. 

NÄMNDENS MÅL 
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NÄMNDENS MÅL 

Intresseförfrågan om bredband till alla hushåll ska analyseras 
och följas upp. 

Tekniskt kontor 
Tekniska kontoret anordnar årligen en omröstning eller förslags
tävling för utformning av offentliga miljöer, detta för att öka 
medborgarnas delaktighet och intresse för pågående projekt i 
kommunen. Under 2016 kommer förslagstävling genomföras för 
Skuggans lekplatser. 

I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 



NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

."" /. 
~ I • Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare. 

Vision 

•Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. 
• Delaktighet och inflytande för medarbetarna. 

Mål •Tydligt och bra ledarskap. 

Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling 
i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas 
samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångs
faktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till ef 
fektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. 

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. 
Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med 
att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en ef 
fektivare verksamhet. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige 2015-09-01 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbets
miljö när: 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

Andelen skador/olycksfa ll/brott minskar till 50 % av 
totalt anta l registreringar 

67,4 % 66% 69% 

Sjukfrånvaron understiger 5 % 5,3% 4,9 % % 4,7% 

Förvaltningens indikatorer 
Rädd n ingstjä nst 
Sala har en trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö när: 

Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

Räddningsarbetet utförs utan att personalen ska
das. 

0 0 1 

Sjukfrånvaron understiger 4 %. 3,0 % 3,0% 1,49% 

Aktiviteter 

NÄM NDE NS MÅL 

Kommunövergripande 
För att minska antalet inträffade skador, olycksfall och brott ska 
tillbud registreras och uppmärksammas. Därigenom kan allvar
ligare händelser förebyggas. 

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsom
bud ska utvecklas och genomföras regelbundet. 

Implementera årshjul för övergripande arbetsmiljöarbete. 

Kompetensutvecklande tematräffar för arbetsgivarföreträdare. 

Medarbetare utbildas i hjärt- och lungräddning regelbundet. 

Kommunövergripande medarbetaru ndersökning genomförs vart 
tredj e år. Nästa blir hösten 2016. Mätning av upplevd fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö ska ingå i medarbetarundersökning. 

Uppmuntra chefer t ill ökad användning av sjukfrånvarostatistik 
som beslutsunderlag för behovs- och situationsanpassade åtgär
der. Erbjuda utbildning och konsultativt stöd vid behov. 

Medborgarkontor 
Vidareutveckla intranätet för att bidra till medarbetarnas delak
tighet och kunskap om organisationen samt underlätta och skapa 
trygghet genom tydliga informationsvägar. 

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som 
deltidspersonal. 

Uppmuntra till bra balans mellan arbetsliv och fritid. 

Samhällsbyggnadskontor 
Kontoret genomför årliga skyddsronder och analyserar löpande 

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 



statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro och arbetar 
aktivt för trivsel och god hälsa. 

Med utgångspunkt från arbetsuppgifterna skapa gemenskap och 
samhörighet inom gruppen. 

Tekniskt kontor 
I samverkan kommer hälsomål och handlingsplan samt mål och 
handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet att arbetas 
fram för tekniska kontoret. 

Räddningstjänst 
Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att 
poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade 
med olika räddningssituationer. 

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som 
deltidspersonal. 

Personalkontor 
Stödja och uppmuntra varandra (vi är varandras arbetsmiljö). 
Arbeta i nätverk med andra sakkunskaper för utveckling. 
Årliga skyddsronder. 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Medarbetarna bidrar till må/uppfyllelse och effektiva arbetsprocesser 
genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När med
arbetarna/år information och inflytande ökar förutsättningarna för 
delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör 
dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje 
enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i 
det som sker på den egna arbetsplatsen. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige 2 015-09-01 

Tabell 8 lndikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: 

Resultatet i medarbetarundersökningen kring 
mening, lärande och motivation visar 3,5 eller 
högre 

Kommunövergripande 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: 

Antal medarbetare som inte haft årligt medarbe
tarsa mtal med sin chef understiger 5/ år 

Förvaltningens indikatorer 
Räddningstjänst 
Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: 

Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, 
bekräftade och delaktiga i det som sker inom 
Räddningstjänsten 

Aktiviteter 

Kommunövergripande 

Utfall 2014 

Ingen mätning 

Utfall 2014 

2 

Utfall 2014 

Utfall 2013 Utfall 2012 

4,03 

Utfall 2013 Utfall 2012 

Utfall 2013 Utfall 2012 

Ingen mätning Ingen mätn ing 

Dialog om gällande lönekriterier på arbetsplatsträffar minst en 
gång årligen. 

NÄMNDENS MÅL 

Ständig utveckling och anpassning av samverkan enligt FAS. 

Medborgarkontor 
Avstämningsmöten inom respektive enhet samt övriga formella 
möten som ingår i en förvaltningsorganisation. Ett öppet och 
tillåtande klimat. 

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 



Samhällsbyggnadskontor 
Kontorets enheter arbetar fram årliga planer för genomförande 
och utveckling av verksamheterna vilket även inkluderar förbätt
ringsaktiviteter utifrån medarberarenkät, skyddsrond och sta
tistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro. 

Möjlighet till inflytande över arbetes planering sker regelbundet 
via individuella samtal, på enhetsmöten och arbetsplatsträffar. 

Tekniskt kontor 

Samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska genomföra 
minst tio arbetsplatsträffar per år och dessa ska dokumenteras. 

Nyanställd personal ska utbildas i samverkansavtalet. 

Genom att ge medarbetarna större insyn i ekonomiska resultat 
ger det en bättre kompetens att hushålla med resurser och ge en 
ekonomisk helhetssyn. Genomgång av mål och resultat en gång 
per månad. 

Medarbetarna är delaktiga i utvecklandet av arbetsscheman för 
att kunna få mer effektiva processer i verksamheten. 

Räddningstjänst 
Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som 
%-sats av det totala antalet medarbetarsamtal. 

Personalkontor 
Medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan minst en gång 
per år. 

Systematisk uppföljning av mål, aktiviteter och projekt genom 
gemensam aktivitetslista. 

Dialog på APT om vad som skapar respektive hindrar delaktighet, 
motivation och inflytande. 

Dialog om uppdrag, löpande och tillkommande. 

NÄMNDENS MÅL 
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Mål: Tydligt och bra ledarskap 

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbets
miljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma 
värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledar
nas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, 
tillit, respekt och delaktighet. 

Strate9isk plan 2016-2018 
Komm11nf111/mäkti9e 2015-09-01 

Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap" 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2014 

Resulta tet i medarbetarundersökningen kring Ingen mätning 
uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller 
högre 

Resultatet i medarbetarundersökningen kring må l, Ingen mätning 
utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre 

Kommunövergripande 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: 

Antal ti llsvidareanställningar som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller 
mindre. 

Förvaltningens indikatorer 
Räddningstjänst 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: 

Andelen medarbetare som anser att Räddnings
tjänsten har ett tydligt och bra ledarskap 

Aktiviteter 

Kommunövergripande 

Utfall 2014 

2 

Utfall 2014 

Utfall 2013 Utfall 2012 

3,96 

4,03 

Utfall 2013 Utfall 2012 

Utfall 2013 Utfall 2012 

Ingen mätning Ingen mätning 

Arbetsgivarföreträdare ska delta i kompetensutvecklingsinsatser 
inom arbetsgivarområdet. I dessa möten ska avsnitt som behand
lar Sala kommuns gemensamma värdegrund, uttryckta i policys 
och övriga styrdokument inom arbetsgivarområdet, ingå. 

NÄMNDENS MÅL 

Resultat av medarbetarundersökning ska utgö ra grund för hand
lingsplan och utvecklingsinsatser för respektive arbetsgivarföre
trädares ansvarsområde. 

Arbetsgivarföreträdare i alla led ska få en tydlig introduktion om 
chefsuppdraget av anställande chef för att få förutsättningar att, i 
sin tur, utöva ett tydligt och bra ledarskap. 

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 



Medborgarkontor 
Chefsgruppen träffas varannan vecka för gemensamt process
arbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker dels 
arbetsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per 
månad. 

Samhällsbyggnadskontor 
Tydlighet i ansvarsfördelning och rutiner genom kvalitetsled
ningsarbete i det vardagliga arbetet ger förutsättningar för god 
och rättssäker verksamhet. 

Kontorets ledningsgrupp sammanträder två gånger per månad 
för planering och utveckling av kontorets verksamhet. Ungefär en 
gång per månad sker samverkan/KontorSam. Medarbetarna har 
möjlighet att via sin chef och sitt fackombud lyfta frågor till led
ningsgrupp respektive KontorSam. På enheterna sker dels ar
betsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per 
månad. En gång per månad genomförs ett kontorsmöte/Kontors
info där såväl ledningsgrupp som medarbetare informerar om 
aktuella frågor. 1 samband med nämndssammanträden ges med
arbetare möjlighet att själva presentera ärenden och möta ansva
riga politiker. 

Tekniskt kontor 
Kontoret kommer att skapa ett arbetsledarforum som kommer 
att träffas fyra gånger per år under ledning av HR-konsult. 

Ett antal chefer på tekniska kontoret deltar i ett nätverk för men
torer och har genom detta tilldelats personlig mentor. Syftet är 
att få stöd och vägledning i att utveckla sitt ledarskap. 

Räddningstjänst 
Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som 
%-sats av det totala antalet medarbetarsamtal. 

Personalkontor 
Innovativt och utvecklingsinriktat förhållningssätt. Ta del av och 
använda goda exempel. 

Öka graden av samverkan med övriga verksamheter. Avstämning 
en gång i veckan. 

NÄMNDENS MÅL 
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Driftbudget 2016-2018 

Tabell 10: Driftsbudget 2016-2018 

Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnader 594190 601922 600 401 602 702 608 631 

Intäkter 421 545 414 754 421 632 424 561 430 138 

Nettokostnad 172 645 187168 178 769 178141 178 493 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 5 763 8108 9 018 9 027 9 027 

Ci vi lfö rsva r -100 0 0 0 0 

Medborgarkontor 39 821 35 723 38 213 36 240 36 199 

Samhällsbyggnadskontor 52 549 58 558 60 832 61234 61580 

Tekniskt kontor 34 531 43110 28 839 29 968 30 876 

Räddningstjänst 21346 21202 20875 20 721 19 860 

Ekonomikontor 8 439 9 603 9 816 9 823 9 823 

Personalkontor 10 296 10 864 11176 11128 11128 

Summa 172 645 187 168 178 769 178 141 178 493 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 



Verksamheterna samt planerade förändringar 

Kommunchef 

Civilförsvar flyttas från räddningstjänsten till att organisatoriskt 
placeras direkt under kommunchef. 

Medborgarkontor 

Lösa den fysiska arkivkapaciteten och arbeta för övergång till eArkiv. 

Fortsätta arbetet med omgörning av intranätet. 

Utveckla kontorsservices befintliga lokaler (f.d. Rådmannen) till 
lättillgänglig sammanträdeslokal för politiken. 

Fortsätta samarbetet med Västerås stad kring budget- och skuldråd
givning. 

Utöka samarbete med Heby kommun kring energi- och miljörådgiv
ning. 

Omfattande utbildningsinsatser i ephorte (dokument- och ärende
hantering) för tjänstemän och nämndsekreterare för att utveckla och 
komma vidare i en helhet gällande digitalisering av dokumenthante
ring. 

Tillsammans med lokalförvaltarna och räddningstjänsten skapa en 
kommunal krisledningsplats vid Rådhusgatan 4. 

Utveckla Medborgarkontorets möjligheter att kommunicera på fler 
språk. 

Samhällsbyggnadskontor 

Den kommuntäckande översiktsplanen kräver stora planerings
resurser under 2016-2017. Av översiktsplanen följer fortsatt 
utredande översiktplanearbete inom vissa ämnesområden och vissa 
delar av kommunen där planbehov har påpekats. 

Under perioden beräknas Östra kvarteren kunna byggas ut i sin 
första etapp på Silvervallen och i södra delen av kvarteret Löparen. 
Därefter följer kvarteret Tränaren. Gator och parker ska byggas ut i 
takt med kvartersbebyggelsen. 

Förberedelser för utveckling av området norr om järnvägen i Sala 
tätort ska ske parallellt med planering i samarbete med Trafikverket 
enligt åtgärdsvalsstudien om till exempel planskilda korsningar med 
järnvägen. Eventuella strategiska markköp finns inte planerat i bud
get för arbetet norr om järnvägen. 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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Tekniskt kontor 

Lokalförvaltarnas uppdrag har ökat i omfattning år från år. I kombi
nation med pensionsavgångar, övertagande av Sala Industrifastig
heters lokaler och investeringsåtaganden finns behov av ny organi
sationsstruktur. Enheten förstärks med bland annat en fastighetse
konom och befintlig personal kommer få möjlighet till kompetensut
veckling för att kunna ta på sig ett större ansvar. Upphandling av års
entreprenörer, planerade investeringar, dokumentation av under
hållsplaner och införande av komponentavskrivning kommer inne
bära en utmaning för enheten. 

I och med övergång till Geosecma for Arc Gis och tillgång till Geoda
taportalen, där de flesta myndigheter lägger ut flertalet av sina data, 
möjliggörs det för kart/mätverksamheten att kunna stötta övriga 
kontor i kommunen att tillgängliggöra data i överskådliga kartmil
jöer. Detta kommer att starta med början 2015 och framåt. 

Renhållningsverksamheten kommer att överlämnas till det nybildade 
kommunalförbundet VafabMiljö under 2016. Kvar i kommunen blir 
all verksamhet inom slam från enskilda anläggningar. 

Räddningstjänst 

Anslutning till Storstockholms Räddningscentral (SSRC). 

Personalkontor 

Utbildning för högre chefer (främst ledningsgruppsmedlemmar) via 
Ledarakademin startar under hösten 2016 och kompletterar befint
ligta ledarutbildningar. Personalkontoret samordnar för Salas räk
ning. 

Sala kommun tar emot praktikanter via Tekniksprånget under fyra
månadersperioder vår och höst. Tekniksprånget riktar sig mot gym
nasieelever med teknisk inriktning och behörighet att söka till 
högskola. Syftet är att öka intresset för ingenjörsyrket och för offent
lig verksamhet. Från 2016 kommer insatser för framtida kompetens
försörjning att utökas genom att erbjuda studerande på 
högskola/universitet att arbeta deltid parallellt med studier. 

I linje med den Europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, 
artikeln om arbetsgivarperspektivet (artikel 11) utarbeta metod för 
analys och framtagning av indikatorer. 

Utvecklingsarbete för en ny chefs-/medarbetarhandbok online har 
påbörjats och fortsätter. Verktyget ger svar på frågor om lag, kollek
tivavtal, arbetsmiljö, ledarskap mm. 

Medarbetarundersökning planeras genomföras hösten 2016. 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 



Upphandling företagshälsovård. Avtal med nuvarande leverantör 
löper ut i december 2016. Arbete med kravspecifikation påbörjas 
tidigt för att identifiera aktuella behov. 

Upphandling pensionsadministration. Avtal med nuvarande leveran
tör löper ut i december 2016. Arbete med kravspecifikation påbörjas 
tidigt för att identifiera aktuella behov. 

Översyn av samverkansavtal. Samverkansformer och avtal om facklig 
samverkan behöver ses över gemensamt då organisation, arbetssätt 
och förutsättningar förändrats sedan nuvarande avtal upprättades. 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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Verksamhetsfakta 

Tabell 11: Verksamhetsfakta 

Verksamhetsmått 
(Sala Kommun) 

Antal anställda tsv 

Antal anställda visst id 

Sjukfrånvaro% 

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

1605 

125 

5,3% <5,0 % <5,0 % <5,0 % <5,0 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNIN G 



Investerings budget 

Tabell 12: lnvesteringsbudget 

Nettoinvesteringar Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Kommunstyrelsens verksa mhet er 

Medborgarkontor 775 775 775 

Samhä llsbyggna dskontor 26 300 1300 1300 

Tekniskt kont or 

Administration 150 0 0 

Kart/Möt 150 150 350 

Lokalförvaltarna 43 000 155120 104 500 

Kommunala Gator och vägar 12 750 12 950 13450 

Parkverksamhet 2400 2500 4100 

Gruvans Vattensystem 600 4500 0 

VA-verksamheten 20800 10350 18500 

Teknisk service 1950 1950 1950 

Må/t idsenheten 500 500 500 

Summa Tekniskt kontor 82 300 188020 143 350 

Räddningstjänst 4 600 300 4 800 

Summa 113 975 190 395 150 225 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 

MEDBORGARKONTOR 

IT-investeringar 

IT-enheten säkrar att rätt serverarkitektur finns för våra verksam
hetssystem så att de uppfyller de säkerhetskrav som finns. Vi ansva
rar även för att nätverkstrafiken ska vara säker och pålitlig till våra 
verksamheter. Därför kommer vi att uppgradera servermiljö och nät
verksmiljö kontinuerligt med de investeringar som är nödvändiga. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR 

Inköp av mark 

Samhällsbyggnadskontoret bistår under perioden kommunkoncer
nen genom inköp av fastighet för vård och omsorg samt delar av 
kommunstyrelsens kontor. 

Försäljning övrig mark. 

Försäljning av övrig mark minskar till företräde för exploaterings
projekt i samarbete med Tekniska kontoret. 

Bredband 

Bredbandsutbyggnad ska ske i samarbete med Sala Heby Energi AB. 

TEKNISKT KONTOR 

Lokalförvaltarna 

Planerat underhåll är från och med 2016 flyttat till investeringar från 
att tidigare hanteras inom driften. Detta till följd av införandet av 
komponentavskrivning. Kopplat till projektet finns en underhålls
plan. 

Inom projekt som tillgänglighetsanpassningar, mindre justeringar av 
lokaler, säkerhetsåtgärder (försäkringskrav), lås och larm samt skol
gårdar/gårdar utförs arbeten efter verksamheternas behov och öns
kemål. 

Nytt gruppboende LSS, då vård- och omsorgskontoret ser ett ökat be
hov av gruppboenden, planeras nybyggnation av ett LSS-boende för 
6 st. lägenheter på fastigheten Jakobsberg 5. Byggstart under våren 
2017. 

Tillbyggnad Styrarsför brukare med särskilda behov, verksamheten 
har behov av ljudisolerade och specialutrustade lägenheter för bru
kare med särskilda behov. En sådan lägenhet kommer att byggas till 
på Styrars gruppboende. 

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 



Solpaneler på kommunens fastigheter Lokalförvaltarna jobbar till
sammans med HESAB och genomför kartläggning över de tak på 
kommunala byggnader som kan anses lämpliga för solpaneler. 

Renovering/ombyggnation/nybyggnationer av sko/lokaler, skolans 
behov av ny- om- och tillbyggnader samt renoveringar är stort. Un
der 2016-2018 kommer detta att ske på Ekebyskolan, Ransta skola, 
Vallaskolan, Lärkbacksskolan, och Varmsätra skola, samt Kilbo skolas 
kök. 

Utredning vision Lärkan, Simhall, Idrottshallen, i Vision Lärkan är 
nästa etapp en ny sporthall. Utredning genomförs under 2016. 

Kart/Mät 

Fortsatta satsningar på program och utrustningar som spar tid och 
säkerställer kvalitetskraven i vårt arbete. 

Teknisk service 

Fortsatta satsningar på miljöfordon och maskiner 

Må/tidenheten 

Storköksutrustning köps in/byts ut efter kökens behov. 

Gatuprogrammet 

l och med komponentavskrivningar och att föra över driftåtgärder 
till investeringar har ett nytt investeringskonto (3 500 tkr) för asfal
tering upprättats, samt ett konto för normala årliga projekt (2 000 
tkr). 

Under VEP-perioden kommer detaljplan för Ängshagen 4:e kvadran
ten att slutföras vilket medför byggnation av bl.a. gator. 

Fortsätta arbetet med att byggnation av pendlarparkering, ny buss
hållplats samt cykel parkering i Ransta. Medel har sökts hos Trafik
verket för medfinansiering, beslut om detta kommer under 2016. 

Parkprogrammet 

Stadsparksprojektet har projekterats och arbetshandlingar har tagits 
fram under 2015. Projektet kommer att slutföras under 2016. 

Fortsätta arbetet med att säkerställa säkerheten på kommunens lek
platser, samt rusta upp och förbättra minst en lekplats per år. 

Gruvans vattensystem 

Fortsatt arbete för att säkerställa att gruvans vattensystem, damm
systemet, klarar höga flöden och kraftig nederbörd. 

Vattenförsörjning 

Fortsatt arbete för att säkerställa en säker och trygg vattenförsörj
ning samt utreda och projektera för en ny reservvattentäkt till Knip
källan. 

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 
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Ledningsnät 

Under VEP-perioden kommer det arbetas med ett framtagande av 
arbetshandlingar till en projektbank. Behovet av investeringar på 
befintligt ledningsnät är mycket högt, både för dagvatten, vatten och 
avloppsledningar. 

Under VEP-perioden kommer VA-kollektivet arbeta med att säker
ställa huvudvattenledningen med ny parallell ledning, sista biten in 
mot Sala. Även tryckavloppsledningar kommer säkerställas med byte 
och nyinvestering. Detta innebär en ökad driftsäkerhet men också en 
stor miljönytta då fler fastigheter med enskilda avlopp har möjlighet 
att ansluta sig till VA-kollektivet. 

Reningsverk 

Investeringar i reningsverken kommer ske för att bibehålla en hög 
reningsgrad och minska utsläppen till Sagån och Svartån. 

Räddningstjänst 

Brandfordon 

Två nya fordon till Tärnsjö brandstation, samt en ny personbil till 
Sala brandstation. 

Övriga investeringar 

Motorspruta klass 2 till Ransta brandstation. 

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 



BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Ett växande Sa la Befolkningsutvecklingen är SCB befolkningsstatistik Årsredovisn ing 

positiv 

Ett växande Sala Antalet fast st ällda detalj- Egen statistik Årsredovisn ing 

planer fö r bostadsbyggande 
och näringsverksamhet 
ökar 

Ett växande Sa la Försälj ningsvärdet på Stat istik från Årsredovisning 

fastigheter ökar Skatteverket 

Ett växande Sala Antal lägenheter öka r Statistik från SCB Årsredovisni ng 

Ett växande Sala Sa la förbättrar sin placering Svenskt Näringslivs ranking Årsredovisning 

på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

En långsiktig social Medborgarna ger Sala i SCB' s Medborgar- Årsredovisning 

hållbar utveck ling SCB:s medborgarunder- undersökning 
sökning minst betyget 65 
(skala 0- 100) som en bra 
plats at t leva och bo på. 

En långsiktig social Sa la förbättrar sin placering Fokus ranking Årsredovisning 

hållbar utveckling på "Fokus" ranking av 
kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas place-
ring av 290 kommu ner) 

En långsiktig social Medborgarna ger Sa la i SCB's Med borgar- Årsredovisning 

hå I lba r utveckling SCB:s medborgarunder- undersökning 
sökning minst betyget 54 
(ska la 0-100) avseende 
t rygghets- och sä kerhets-
käns la i offent liga rummet 
när det gä ller belysning och 
t i I lgä nglighet. 

En långsikt ig social Medborgarna ger Sa la i SCB's Medborga r- Årsredovisning 

hållbar utveckling SCB:s medborgarunder- undersökning 
sökning minst bet yget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och park-
mark som stimulerar till 
socia l samvaro i natu rl ika 
mötesplatser. 

En långsiktig social Minst en kommunal lek- Egen statistik Årsredovisning 

hållbar utveckling plats per år förnyas och 
görs om för att skapa säkra 
och attraktiva lekp latser 
runt om i kommunen. Antal 
förnyade lekplatser. 

En långsikt ig miljö- Antal resor med ko llektiv- Statistik från VL Årsredovisning 

mässigt hållbar ut- t raf ik ö kar 
veckling 

En långsiktig milj ö- Den andel av kommunens St atistik från Avfall Sverige Årsredovisni ng 

mässigt hållbar ut- hushå llsavfa ll som åter-
veckling vinns ökar (%) 

BILAGA - INDIKATORSAM M ANSTÄLLN ING 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

En långsiktig mi ljö- Kommunorganisationens Egen statistik Årsredovisn ing 

mässigt hållbar ut- andel miljöbilar av totala 
veckling anta let bilar ökar 

En långsiktig miljö- Andelen inköpta ekologiska Egen statistik Årsredovisn ing 

mässigt hållbar ut- livsmedel ökar 
veckling 

En långsiktig miljö- Medborgarna ger Sala i SCB's M edborgar- Årsredovisn ing 

mässigt hållbar ut- SCB:s medborgar- undersökning 

veckling undersökning minst betyget 
53 (ska la 0-100) avseende 
gång- och cykelvägar. 

En långsiktig miljö- Måltidsenheten skall ha Egen statistik Årsredovisn ing 

mässigt hållbar ut- < 20 % matsvinn av tillagad 

veckling mängd mat (varav tal lr iks-
svinn max 25 g/portion) 

En långsiktig miljö- Användningen av solenergi Statistik från Årsredovisning 

mässigt hållbar ut- ska öka år från år för att Sa la-Heby Energi AB 

veckling minska den externt köpta 
energimängden i våra 
lokaler, kw h 

En långsiktig m iljö- Utsläpp från Räddnings- Miljöpåverkan relaterat ti ll Årsre dovisni ng 

mässigt hållbar ut- tjänstens fordon minskar bränsleförbrukning 

veckling 

Nöjda medborgare Salas medborgare är nöjda SCB:s M ed borgarundersök- Årsredovisning 

och brukare med kvaliteten och service ning 

Nöjda medborgare M åltidsenheten får 90 % Egen statist ik Årsredovisn ing 

och brukare nöjda gäster, den som äter 
maten. 

Nöjda medborgare M edborga rna ger Sala i SCB:s M edborgarundersök- Årsredovisning 

och brukare SCB:s medborgarundersök- ning 
ning minst betyget 64 (skala 
0-100) avseende sophämt-
ningen. 

Nöjda medborgare Medborgarna ger Sa la i SCB :s Medborgarundersök- Årsredovisning 

oc h brukare SCB:s medborgarundersök- ning 
ning minst bet yget 77 (ska la 
0-100) avseende vatten och 
avlopp. 

Nöjda medborgare Medborgarna ger Sa la i SCB:s M edborgarundersök- Årsredovisning 

och brukare SCB:s medborgarundersök- ni ng 
ning minst bet yget 64 (skala 
0-100) avseende miljö-
arbete inom sophante-
ringen. 

Nöjda medborgare Medborgarna ger Sa la i SCB:s Medborgarundersök- Årsredovisning 

och brukare SCB:s medborgaru ndersök- ning 
ning minst betyget 51 (skala 
0-100) avseende gat or och 
vägar. 

Nöjda medborgare Andelen som aldrig eller Egen statistik Årsredovisn ing 

och brukare mycket sällan är orol ig för 
brand i hemmet 

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 



Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Nöjda medborgare Andelen som aldrig, eller Egen statistik Årsredovisning 

och brukare mycket sä llan är orolig för 
brand i offentlig miljö 

God service av hög Livsmedelskontrol len ge- Egen statistik Årsredovisning 

kvalitet nomförs för att ge säkra 
livsmedel (planerade kon-
troller/utfa ll) 

God serv ice av hög I minst 90 % av de ärenden Egen stat istik Årsredovisning 

kva litet som init ierats av al lmänhet 
eller företagare ska en 
första kontakt ha tagits 
inom en vecka. 

God service av hög Vid överprövn ing i samband Egen statistik Årsredovisning 

kvalitet med överklaganden ska 
minst 80 % av utskottens 
beslut visa sig vara riktiga. 

God service av hög M iljöskydd planerade in- Egen statistik Årsredovisning 

kvalitet spektion-utfall 

God service av hög Hälsoskydd, ärendestatistik Egen statistik Årsredovisning 

kvalitet 

God service av hög Tekniska kontoret förser Egen statistik Årsredovisning 

kva litet snöröjn i ngsentre prenörer 
på kommuna la gator och 
vägar med GPS-utrustning 
för att sä kerställa en god 
kvalite på vinterväghåll-
ningen . Maskiner med GPS 

% 

God service av hög Arrangera minst 10 studie- Egen statistik Årsredovisn ing 

kva litet besök pe r år på Sa la av-
loppsreningsverk, antal st 

God service av hög De planerade t illsynerna Egen statistik Årsredovisni ng 

kvalitet enl igt LSO och LBE är ut-
förda. 

God service av hög Minst 10 % (3500 personer) Egen statistik Årsredovisning 

kval itet av kommunbefolkningen 
årligen genomgår utbild-
ning i brandkunskap eller 
sjukvård. 

God service av hög Den enskilde har agerat Egen statistik Årsredovisning 

kvalitet innan Räddningstjänstens 
ankomst 

God service av hög Det finns ett lokalt tunge- Mätning av anta let o rgani- Årsredovisning 

kva litet rande Krishanteringsråd sationer 

Påverkan och infly- Sa las medborgare är med SCB:s Medborgarundersök- Årsredovisning 

tande för kommunens och påverkar och har infly- ning 

medborgare tande 

Trygg säker och ut- Andelen skador/ olycks- Statistik ur system för t ill- Årsredovisning 

vecklande arbetsmi ljö fall/brott minskar till SO% budsrapporte ring 
av totalt anta l registrering-
ar 

Trygg säker och ut- Sjukfrånvaron understiger Stat istik ur Lönesystemet Årsredovisning 

vecklande arbetsmiljö 5% 

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLN ING 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Trygg säker och ut- Räddningsarbetet utförs St atistik ur system för till- Årsredovisning 

vecklande arbetsmi ljö utan att personalen skadas. budsrapportering 

Trygg säker och ut- Sjukfrånvaron underst iger Statistik ur lönesystemet Årsredovisning 

vecklande arbetsmiljö 4 % (Rtj) 

Delaktighet och infly- Resultatet i meda rbetar- Medarbetarenkät Årsredovisning 

tande för medarbe- undersökningen kring 

tama mening, lärande och moti-
vation visar 3,5 eller högre 

Delaktighet och infly- Antal medarbetare som Egen statistik Årsredovisning 

tande för medarbe- inte haft årligt medarbetar-
tama sa mtal med sin chef under-

stiger 5/år 

De laktighet och infly- Andelen medarbetare som Meda rbeta rsa mtal Årsredovisning 

tande fö r meda rbe- anser sig sedda, hörda, 
tama bekräftade och delaktiga i 

det som sker inom Rädd-

ningstjänsten 

Tydligt och bra ledar- Resultatet i medarbetar- Meda rbeta renkät Årsredovisning 

skap undersökninge n kring 
uppskattning, förtroende 
och ansvar visar 3,7 el ler 
högre 

Tydligt och bra ledar- Resultatet i medarbetar- Meda rbetaren kät Årsredovisning 

skap undersökningen kring mål, 
utvärdering och förväntan 
visar 3, 7 eller högre 

Tydligt och bra ledar- Anta l t illsvidareanställ- Egen stat istik Årsredovisning 

skap ningar som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver 
hälsoorsak) är 5 eller 
mindre. 

Tydligt och bra ledar- Ande len medarbetare som Medarbetarsamtal Årsredovisning 

ska p anser att Räddningstjänsten 
har ett tydligt och bra 
ledarskap 

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNI NG 
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PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsätt
ningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från 
EU 2020-strategin. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas 
- är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen 
beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. 

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för 
nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall 
uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strate
giska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning 
har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. 

Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna 
tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska 
planen under hösten. 

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den 
egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska 
planen. 

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formule
rade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. 
Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara 
kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera 
indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det 
uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i 
form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, 
fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 
nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även 
ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 
planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska 
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planen. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 
ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 
ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen 
har uppfyllts. 
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Överförmyndaren 

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. 

VERKSAM H ETSANSVAR 
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Verksamhetsplan 2016-2018 
Överförmyndaren 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 

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 
ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från 
och med den 1 januari 2015 ansvarar överförmyndarverksamheten 
för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. 
För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten 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 ställföreträdarnas 
kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen upp
dateras i enlighet med gällande lagstiftning. 

Aktiviteter 

• Utbildning för ställföreträdarna ska genomföras i oktober/ 
november, för att ge ställföreträdarna ett bra underlag i arbetet 
med att färdigställa årsräkningarna. 

• Nya gode män ska kallas till en särskild utbildningsdag för att 
informeras om vad uppdraget omfattar. Detta ska göras varje 
halvår. 

• Gode män för ensamkommande flyktingbarn ska inbjudas till 
särskilt anpassade utbildningar. 

• Blanketter på hemsidan ska regelbundet revideras och 
informationen ska uppdateras. 

• Registervård ska regelbundet utföras och avslutade akter ska 
rensas bort från systemet. 

VÅR VERKSAMHET 2016-2018 
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överförmyndaren 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Driftbudget 2016-2018 

Tabell 1: Driftsbudget 2016-2018 

Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnader 3100 3 483 3 803 3 803 3 803 

Intäkt er 301 250 500 500 500 

Nettokostnad 2 799 3 233 3 303 3 303 3 303 

Verksamhetsfakta 

Tabell 2: Verksamhetsfakta 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 

Verksamhetsmått 

Antal aktiva ärenden 389 345 385 385 385 

Redovisningsskyldiga 253 255 248 248 248 
ärenden 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKR IVNING 



VERKSAMHETSPLAN 2016-2018 
ÖVERFÖRMYNDAREN 

ANTAGEN 11 DIARIENUMMER 

SALA KOMMUN 
Växel: 0224-74 70 00 I E-post: kommun.info@sala.se I Postadress: Box 304, 733 25 Sala 



I 
Delegerade beslut 

ePhorte ® I 
Urval: Nämnd: 1 - Delegationsbeslut Kommunstyrelsen, Registreringsdatum: 2015-09-30- 2015-10-26 

Rapport genererad: 2015-10-27 

Nämnd Ärende nr Nr Typ Datum Ärende Status Handläggare t;..: 
I-'· 

DBKS 2015/3 § 1008/15 DS 2015-09-30 Anställningsavtal 851230-Tina Nordling socialsekreterare IFO, tillsvidareanställning from 150907, J Ej fördelat till handläggare r-' 
~ 100%, heltids lön 29 400 kr. ca 

2015-09-30 Anställningsavtal 860201 - Ulrika Ekström Emnerud konsulent IFO, tillsvidareanställning from 150901, ~ DBKS 2015/3 § 1009/15 DS J Ej fördelat till handläggare 
100%, heltids lön 32 700 kr. :X: 

(/) 

DBKS 2015/3 § 1010/15 DS 2015-09-30 Anställningsavtal 700827- Lotta Holmer undersköterska Johannesbergsg 2 vän 2, J Ej fördelat till handläggare 
N tillsvidareanställning from 151101, 75%, heltidslön 20 120 kr. 0 
~ 

DBKS 2015/3 § 1012/15 DS 2015-09-30 Anställningsavtal 820920-8902 Erika Holmqvist undersköterska Vård och omsorg, tillsvidare fr o m J Ej fördelat till handläggare V1 
150611, 75% heltidslön 21121 kr -N 

DBKS 2015/14 § 1013/15 DS 2015-09-30 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, 8666 kr (7 40201) J Helena Lindqvist ~ 

~ -DBKS 2015/14 § 1014/15 DS 2015-09-30 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, 6317 kr (720515) J Helena Lindqvist ~ 

DBKS 2015/14 § 1015/15 DS 2015-09-30 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, 4049 kr (951114) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 1016/15 DS 2015-09-30 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, 6441 kr (771113) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 1017/15 DS 2015-09-30 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, 9257 kr (879500) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/8 § 1018/15 DS 2015-1 0-01 Beslut om färdtjänst, avslag (420911) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/8 § 1019/15 DS 2015-10-01 Beslut om färdtjänst, avslag (470319) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/403 § 1020/15 DS 2015-10-01 Tilldelningsbeslut Såmaskin Osby Naturbruksgymnasium - Lantmännen J Per Eriksson 

DBKS 2015/35 § 1021/15 DS 2015-10-02 Beslut om flytt av fordon med reg nr OEC228. J Kent Karlsson 

DBKS 2015/35 § 1022/15 DS 2015-1 0-02 Beslut om flytt av fordon med reg nr OXY987. J Kent Karlsson 

DBKS 2015/3 § 1023/15 DS 2015-10-02 Anställningsavtal 830729- Seyed Hashem Hosseini assistent BOU Vuxnas lärande, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151001 , 100%, heltidslön 19 600 kr. 

DBKS 2015/3 § 1024/15 DS 2015-1 0-02 Anställningsavtal 821201 - Omid Hosseinizadeh boendepedagog VOO Fyrklövern, tillsvidareanställd J Ej fördelat till handläggare 
from 151001, 100%, heltidslön 21 700 kr. 

DBKS 2015/14 § 1025/15 DS 2015-10-02 Beslut om förordnande av vikarierande socialchef 2015-10-02, Anneli Sundin. J Jenny Nolhage 

DBKS 2015/37 § 1026/15 DS 2015-10-02 Beslut om uppehåll i sophämtning /slamtömning/latrinhämtning Öster Bännbäck 4:4 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/37 § 1027/15 DS 2015-10-02 Beslut om uppehåll i sophämtning/slamtömning/latrinhämtning Tärna-Smedsbo 1 :6 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/8 § 1028/15 DS 2015-10-02 Beslut om färdtjänst med ledsagare - avslag. Beslut om fä rdtjänst beviljas (1 31129). J Berith Pettersson 

DBKS 201 5/14 § 1029/15 DS 2015-10-02 Förhandlingsprotokoll, egen uppsägning (7 40623) J Lars-Göran Carlsson 

DBKS 2015/313 § 1031/15 DS 2015-10-05 Beslut om gemensam sopbehållare Katrinelund 1 :65 och 1 :66 J Kent Karlsson 
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DBKS 2015/313 § 1032/15 DS 2015-10-05 Beslut om att gemensamt sopkärl med Väsby 1:19 upphör J Kent Karlsson 

DBKS 2015/174 § 1033/15 DS 2015-10-05 Beslut om dispens från förbund mot tung trafik med tung lastbil Sörksogsleden, registreringsnummer J Rune Wåhlin 
UJH559. Giltighetstid 2015-10-01--2016-10-01. 

DBKS 2015/37 § 1034/15 DS 2015-10-05 Beslut om uppehåll i sophämtning/slamtömning/latrinhämtning för obebodd fastighet, öster J Kent Karlsson 
Vrenninge 1: 16 

DBKS 2015/3 §1035/15 DS 2015-10-05 Anställningsavtal 510902-1435 Henric Heligren Boendepedagog vård och omsorg, anställd tillsvidare J Ej fördelat till handläggare 
fr o m 151001, 100% heltidslön 26000 kr 

DBKS 2015/29 § 1036/15 DS 2015-10-05 Beslut om boendeparkeringstillstånd JXS954, giltighetstid 2015-10-06--2017-10-05 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/29 § 1037/15 DS 2015-10-05 Beslut om boendeparkeringstillstånd KPR819, giltighetstid 2015-10-06--2017-10--05 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/174 § 1038/15 DS 2015-10-05 Beslut om dispens från lokal trafikföreskrift Sala kommun UJH459, giltighetstid J Rune Wåhlin 
2015-10-01-2016-10-01 

DBKS 2015/29 § 1039/15 DS 2015-10-05 Beslut om boendeparkeringstillstånd OXB282, giltighetstid 2015-10-06-2017-10-05 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/3 § 1040/15 DS 2015-10-07 Anställningsavtal 880522- Pontus Sandgren Boendepedagog Fyrklövern VOO, tillsvidareanställning J Ej fördelat till handläggare 
from 151001, 100%, heltidslön 21 000 kr. 

DBKS 2015/3 § 1041/15 DS 2015-10-07 Anställningsavtal 810810- Daniella Jendelöv Undersköterska Johannesbergsg 2 vån 2, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151026, 77,4o/o, heltidslön 20 120 kr. 

DBKS 2014/1169 § 1042/15 DS 2015-10-07 Tilldelningsbeslut- Frukt och grönt 2015 J Jonas Köping 

DBKS 2015/26 § 1043/15 DS 2015-10-07 Parkeringstillstånd för servicefordon, NGF922, giltighetstid 2015-10-07--2017-10-06 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/26 § 1044/15 DS 2015-10-07 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon AEB468, giltighetstid 2015-10-07-2017-10-06 J RuneWåhlin 

DBKS 2015/26 § 1045/15 DS 2015-10-07 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon MWC629, giltighetstid 2015-10-07- J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/26 § 1046/15 DS 2015-10-07 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon HXW842, giltighetstid 2015-10-07--2017-10-06 J RuneWåhlin 

DBKS 2014/1172 § 1047/15 DS 2015-10-07 Beslut om avbrytande av upphandling - Granit till resecentrum J Jonas Köping 

DBKS 2015/35 § 1048/15 DS 2015-10-07 Beslut om flytt av fordon med registreringsnummer TFZ669 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/35 § 1049/15 DS 2015-10-07 Beslut om flytt av fordon med registreringsnummer SKS081 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/28 § 1050/15 DS 2015-10-07 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (490107) J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/35 § 1052/15 DS 2015-10-08 Flytt av fordon med registeringsnummer PYP392 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/35 § 1053/15 DS 2015-10-08 Beslut om flytt av fordon med registreringsnummer OMM267 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/3 § 1054/15 DS 2015-10-08 Anställningsavtal 840313 Martin Röjås Miljöinspektör Miljöenheten, anställd tillsvidare from 160101, J Ej fördelat till handläggare 
100% heltidslön 30600 kr 

DBKS 2015/3 § 1055/15 DS 2015-10-08 Anställningsavtal 620210 Nishta Hassan, Personlig assistent Vård och Omsorg, anställd tillsvidare fr J Ej fördelat till handläggare 
om 151101, 72% heltidslön 21641 kr 

DBKS 2015/391 § 1056/15 DS 2015-10-08 Beslut om riksfärdtjänst med specialfordon - avslag. (380315) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/391 §1057/15 DS 2015-10-08 Beslut om riksfärdtjänst med ledsagare - beviljas. (380315) J Berith Pettersson 
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DBKS 2015/391 §1058/15 DS 2015-10-08 Beslut om riksfärdtjänst med tåg mellan Sala - Helsingborg 2015-10-29 - 2015-11-01 - beviljas. J Annelie Mattsson 
(410304) 

DBKS 2015/391 § 1059/15 DS 2015-10-08 Beslut om riksfärdtjänst med ledsagare- avslås (410304) J Annelie Mattsson 

DBKS 2015/391 § 1060/15 DS 2015-10-08 Beslut om riksfärdtjänst- avslås (500531) J Annelie Mattsson 

DBKS 2015/28 §1061/15 DS 2015-10-08 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (620922) giltighetstid 2015-10-12-2020-10-11 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/28 § 1062/15 DS 2015-10-08 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (520421) giltighetstid 2015-10-11-2020-10-10 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/34 § 1063/15 DS 2015-10-08 Beslut om upplåtelse av mark för Skördemarknad, 2015-10-10 - 2015-10-11, Sala Norrby Möklinta J Kent Karlsson 
Pastorat 

DBKS 2015/34 § 1064/15 DS 2015-10-09 Beslut om upplåtelse av allmän mark för tipspromenad med marshaller i Stadsparken den 29 oktober J Kent Karlsson 
kl. 15.00-21.00 

DBKS 2015/14 §1065/15 DS 2015-10-09 Köpebrev - Lodjuret 4, Anna Fahlin och Robin Hultgren J Anders Dahlberg 

DBKS 2015/3 § 1066/15 DS 2015-10-09 Anställningsavtal 710930 Ann-Jeanette Englund, undersköterska Johannesbergsgatan 2, 94,32°/o, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidare from 151026, heltidslön 21700 kr. 

DBKS 2015/3 § 1067/15 DS 2015-10-09 Anställningsavtal 741125 Jaana Häljesgård, undersköterska Johannesbergsgatan 2, 100o/o, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidare from 151001, heltids lön 24791 kr. 

DBKS 2015/3 § 1068/15 DS 2015-10-09 Anställningsavtal 610111 Nina Hultgren Fastlund, undersköterska poolen 2, 1 OOo/o, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151001, heltidslön 25055 kr. 

DBKS 2015/3 § 1069/15 DS 2015-10-09 Anställningsavtal 901004 Jannice Eriksson, personlig assistent vård- och omsorg, 100°/o, tillsvidare J Ej fördelat till handläggare 
from 151101, heltidslön 19520 kr. 

DBKS 2015/3 § 1070/15 DS 2015-10-09 Anställningsavtal 670929 Mohammad Bayazidi, boendepedagog Fyrklövern, 100%, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151001, heltidslön 24500 kr. 

DBKS 2015/3 § 1071/15 DS 2015-10-09 Anställningsavtal 880522 Pontus Sandgren, boendepedagog Fyrklövern, 100%, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151001, heltidslön 21000 kr. 

DBKS 2015/3 § 1072/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 520825- Margareta Berglind vårdbiträde HT J team 1, tillsvidareanställning from J Ej fördelat till handläggare 
151109, 100%, heltidslön 25119 kr. 

DBKS 2015/3 § 1073/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 550308- Gunilla Olsson undersköterska HT J team 1, tillsvidareanställning from J Ej fördelat till handläggare 
151109, 95%, heltidslön 24 673 kr. 

DBKS 2015/3 § 1074/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 700816- Margit Johansson undersköterska HT J team 1, tillsvidareanställning from J Ej fördelat till handläggare 
151109, 100%, heltidslön 24 486 kr. 

DBKS 2015/3 § 1075/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 721205-lngela Eriksson undersköterska HTJ team 1, tillsvidareanställning from J Ej fördelat till handläggare 
151109, 100%, heltidslön 24 704 kr. 

DBKS 2015/3 § 1076/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 730606- Ulrika Jigmark undersköterska HT J team 1, tillsvidareanställning from J Ej fördelat till handläggare 
151109, 96%, heltidslön 21 572 kr. 

DBKS 2015/3 § 1077/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 730607- Annika Hedström undersköterska HT J team 1, tillsvidareanställning from J Ej fördelat till handläggare 
151109, 100%, heltidslön 24 536 kr. 

DBKS 2015/3 § 1078/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 731023- Ali Ahmadi undersköterska HT J team 1, tillsvidaranställning from 151109, J Ej fördelat till handläggare 
100%, heltidslön 21 351 kr. 
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DBKS 2015/3 § 1079/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 770825-Erika Lilja undersköterska HTJ team 1, tillsvidareanställning from 151109, J Ej fördelat till handläggare 
100°/o, heltids lön 21 269 kr. 

DBKS 2015/3 § 1080/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 800328-Ann Kristin Lindgren undersköterska HTJ team 1, tillsvidareanställning 
from 151109, 100%, heltidslön 23 914 kr. 

J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/3 § 1081/15 DS 2015-10-12 Anställningsavtal 890124-Anna-Lena Myrberg undersköterska HTJ team 1, tillsvidareanställning 
from 151109, 100%, heltid si ön 22 221 kr. 

J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/37 § 1082/15 DS 2015-10-12 Beslut om uppehåll i sophämtning/slamtömning/latrinhämtning för obebodd fastighet, Mälby 2:53 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/29 § 1083/15 DS 2015-10-14 Beslut om boendeparkeringstillstånd DJY944 giltighetstid 2015-10-14- 2017-10-13 J RuneWåhlin 

DBKS 2015/26 § 1084/15 DS 2015-10-14 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon GNJ553 giltighetstid 2015-10-14-2017-10-13 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/26 § 1085/15 DS 2015-10-14 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon BAW114, giltighetstid 2015-10-14 - 2017-10-13 J RuneWåhlin 

DBKS 2015/3 § 1086/15 DS 2015-10-14 Anställningsavtal 790311 Jenny Eriksson, undersköterska Johannesbergsg 2, 85o/o, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151101, heltidslön 21365 kr. 

DBKS 2015/3 § 1087/15 DS 2015-10-14 Anställningsavtal 520508 Ulla Holgersson, undersköterska nattpatrullen, 0,69%, tidsbegränsat J Ej fördelat till handläggare 
151101-161101, heltidslön 23314 kr. 

DBKS 2015/3 § 1088/15 DS 2015-10-14 Anställningsavtal 691215 Erica Westerlund, undersköterska nattpatrullen, 0,69%, tidsbegränsat 
151101-161101, heltidslön 23774 kr. 

J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/3 § 1089/15 DS 2015-10-14 Anställningsavtal 540627 Jeanne Kankindi, undersköterska Johannesbergsg 2, 100%, tillsvidare 
from 151101 

J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/14 § 1090/15 DS 2015-10-15 Beslut 2015-10-09 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 6630 kr (720704). J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 1091/15 DS 2015-10-15 Beslut 2015-10-09 om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 3574 kr (556947. J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/3 § 1092/15 DS 2015-10-15 Anställningsavtal 790923- modersmålslärare BOU, tillsvidareanställning from 150812, 50°/o, 
heltidslön 23 850 kr. 

J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/34 §1093/15 DS 2015-10-15 Beslut om upplåtelse av mark för bröllop i Stadsparken den 4 juni 2016 kl. 13:00-17:00 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/28 § 1094/15 DS 2015-10-16 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - avslag (361117). J RuneWåhlin 

DBKS 2015/28 §1095/15 DS 2015-10-16 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad för (511005), giltighetstid 2015-10-16 - 2020-10-15. J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/26 § 1096/15 DS 2015-10-16 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon med reg nr RXS675, giltighetstid 2015-10-16- J Rune Wåhlin 
2017-10-15. 

DBKS 2015/28 § 1097/15 DS 2015-10-16 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad för (410304), giltighetstid 2015-10-23 - 2020-10-22 J RuneWåhlin 

DBKS 2015/313 § 1098/15 DS 2015-10-19 Beslut om gemensam sopbehållare, Visbo 1 :5 och Bännebo 1:15 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/313 § 1099/15 DS 2015-10-19 Beslut om gemensam sopbehållare, Öster Vrenninge 4:23 och öster Vrenningen 4:24 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/28 §1100/15 DS 2015-10-19 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (101010), giltighetstid 2015-10-19 - 2017-10-18 J Rune Wåhlin 

DBKS 2015/26 §1101/15 DS 2015-10-19 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon PUR477, giltighetstid 2015-10-19-2017-10-18 J Rune Wåhlin 

DBKS 20151711 §1102/15 DS 2015-10-19 Tillsyn av Möklinta Prästgård 1 :10, Pensionat Asgården, enligt lagen om skydd mot olyckor J Tommy Jansson 

DBKS 20151711 §1103/15 DS 2015-10-19 Tillsyn av Kila Prästgård 1:10, Lindgåren, enligt lagen om skydd mot olyckor J Tommy Jansson 
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DBKS 2015/711 § 1104/15 DS 2015-10-19 Tillsyn av Jakobsberg 1, Jakobsbergsgården, enligt lagen om skydd mot olyckor J Tommy Jansson 

DBKS 2015/711 §1105/15 DS 2015-10-19 Tillsyn av Ekeby 1, Ekebygården, enligt lagen om skydd mot olyckor J Tommy Jansson 

DBKS 2015/313 § 1106/15 DS 2015-10-19 Beslut om gemensam sopbehållare, Engarn 2:5 och Västtärna 5:2 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/588 § 1107/15 DS 2015-10-19 Beslut om lägenhetsnummer 1201-1202 för fastigheten Bårdskäraren 3, Bergsmansgatan 4 B, J Christofer Olzon 
Annika Backlund AB. 

DBKS 2015/14 § 1108/15 DS 2015-10-20 Beslut om att delta i grundutbildning i Västerås 2015-11-24 tom 2015-11-25 att arbeta med J Carola Gunnarsson 
ensamkommande barn, Michael PB Johansson. 

DBKS 2015/14 §1109/15 DS 2015-10-20 Beslut om att delta i länsträff för överförmyndare i Västmanland i Västerås 2015-10-14, Michael PB J Carola Gunnarsson 
Johansson. 

DBKS 2015/8 § 1110/15 DS 2015-10-20 Beslut om färdtjänst för (441006). J Berith Pettersson 

DBKS 2015/693 § 1111/15 DS 2015-10-20 Beslut om skolskjuts för (050415). J Berith Pettersson 

DBKS 2015/674 § 1112/15 DS 2015-10-20 Beslut om skolskjuts för (040412). Beviljad skolskjuts gällande huvudadress. Avslag gällande J Berith Pettersson 
alternativ adress. 

DBKS 2015/46 § 1113/15 DS 2015-10-20 Beslut om belägenhetsadress för Brunnsbo 1:18 som är Brunnsbo 103, Josefine Tengström. J Christofer Olzon 

DBKS 2015/698 § 1114/15 DS 2015-10-20 Beslut om skolskjuts (981228) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/705 § 1115/15 DS 2015-10-20 Beslut om skolskjuts (010430) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/695 § 1116/15 DS 2015-10-20 Beslut om skolskjuts för (041025). Beviljad skolskjuts från alternativ adress. Avslag gällande J Berith Pettersson 
huvudadress. 

DBKS 2015/694 § 1117/15 DS 2015-10-20 Beslut om skolskjuts för (030128). Beviljad skolskjuts från alternativ adress. Avslag gällande J Berith Pettersson 
huvudadress. 

DBKS 2015/712 § 1118/15 DS 2015-10-21 Beslut om färdtjänst för (330419). J Berith Pettersson 

DBKS 2015/3 § 1119/15 DS 2015-10-21 Anställningsavtal 730127- Camilla Borlund Sahlin undersköterska Johannesbergsg 2 vän 3, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151101, heltidslön 24 864 kr. 

DBKS 2015/34 §1120/15 DS 2015-10-21 Beslut om upplåtelse av mark för container, Kungsängsgatan utanför fastighet Borgaren 5, J Kent Karlsson 
2015-06-08- 2015-06-12 

DBKS 2015/35 §1121/15 DS 2015-10-21 Beslut om flytt av fordon med registreringsnummer RJM873 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/406 §1122/15 DS 2015-10-21 Avstängning av vattenleverans, Bergsrådet 3 J Anders Almroth 

DBKS 2015/3 §1123/15 DS 2015-10-21 Anställningsavtal 880722- Martina Terävä undersköterska Johannesbergsg 2 vän 4, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151201, 100°/o, heltidslön 21 600 kr. 

DBKS 2015/3 §1124/15 DS 2015-10-21 Anställningsavtal 610111-Nina Hultgren Fast!und undersköterska VOO Poolen 2, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151101, 1000/o, heltidslön 25 055 kr. 

DBKS 2015/225 §1125/15 DS 2015-10-21 Tilldelningsbeslut - Granit till resecentrum och stadsparken J Jonas Köping 

DBKS 2015/3 §1126/15 DS 2015-10-21 Anställningsavtal 800103 Asa Söderström, enhetschef vård- och omsorg, 100%, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151002, heltidslön 36000 kr. 
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DBKS 2015/714 §1127/15 DS 2015-10-22 Beslut om färdtjänst (280611) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/8 §1128/15 DS 2015-10-23 Beslut om färdtjänst (330321) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/3 §1129/15 DS 2015-10-23 Anställningsavtal 860702 Angelica Hagström, undersköterska hemtjänsten team 6, 86,76%, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidare from 151026, heltidslön 20750 kr. 

DBKS 2015/3 §1130/15 DS 2015-10-23 Anställningsavtal 680925 Lotta Lindberg, undersköterska hemtjänsten team 3, 85,08o/o, tillsvidare 
from 151026, heltidslön 21994 kr. 

J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/3 § 1131/15 DS 2015-10-23 Anställningsavtal 780117 Maria Beijer, familjehemssekreterare vård- och omsorg, 25°/o, J Ej fördelat till handläggare 
tidsbegränsad 151014-161231, heltidslön 27000 kr. 

DBKS 2015/3 §1132/15 DS 2015-10-23 Anställningsavtal 780117 Maria Beijer, familje hemssekreterare vår- och omsorg, 50%, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151014, heltidslön 27000 kr. 

DBKS 2015/3 § 1133/15 DS 2015-10-23 Anställningsavtal 790702 Jenny Thögesen, barnskötare Salbo förskola, 100%, tillsvidare from J Ej fördelat till handläggare 
151101, heltidslön 22300 kr. 

DBKS 2015/3 §1134/15 DS 2015-10-23 Anställningsavtal 801216 Anna Sjöberg, förskollärare Salbo förskola, 100%, tillsvidare from 151101, J Ej fördelat till handläggare 
heltidslön 26000 kr. 

DBKS 2015/34 §1135/15 DS 2015-10-23 Beslut om upplåtelse av mark för cirkusföreställning, Lärkan Sala, 18 april 2016 18:30-21 :30 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/725 §1136/15 DS 2015-10-23 Beslut om färdtjänst (331212) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/737 §1137/15 DS 2015-10-23 Beslut om färdtjänst (370518) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/3 §1138/15 DS 2015-10-26 Anställningsavtal 540816- Peter Blidmo boendepedagog Jakobsbergs servicebo, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151026, 100%, heltidslön 28 300 kr. 

DBKS 2015/3 §1139/15 DS 2015-10-26 Anställningsavtal 840415-Jana Pettersson boendepedagog Jakobsbergs servicebos, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 151026, 100%, heltidslön 23 150 kr. 
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