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Sala kommuns skyltning ska vara 
tillgänglighetsanpassad. Enligt Boverkets byggregler 
BBR 2008 3: 1425 ska orienterande skyltar vara 
lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara 
placerade på lämplig höjd så att de kan läsbar såväl av 
personer som använder rullstol som av stående 
personer med nedsatt syn. 

De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas 
och att man kan komma tätt inpå dem. Textstorleken 
bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge 
upphov till reflexer. 

Information Sala, numera informationsenheten har 
arbetat fram den grafiska profilen som är ett 
verksamhetsstöd för all information kommunen 
producerar. Den grafiska profilen är ett styrdokument 
som är antaget av Kommunstyrelsen. I den grafiska 
profilen ingår hur vår skyltning ska se ut och vilken 
information en skylt ska innehålla. 

Under kapitlet Entreskyltar ska designen se ut som 
bilden visar och designen uppfyller kraven på 
ljushetskontrast och läsbarheten. De andra kraven om 
innehåll, placering och textstorlek ska anpassas till 
varje entre. 

Den grafiska profilen uppfyller kraven för tillgänglighet 
och med detta anser KSF att uppdraget är genomfört. 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-S50 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per Skog 
Säkerhetsansvarig 

Planering- och utveckling 
per.skog@sa la.se 

Direkt: 0224-558 85 
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC, Kom
rev granskat hur kommunen uppfyller förvaltningslagens krav och intentioner 
om tillgänglighet och service till allmänheten, Resultatet från granskningen har 
sammanfattats i en rapport, som behandlades och godkändes vid revisorernas 
sammanträde 2011-08-24 

Granskningen visar att kommunen uppfyller förvaltningslagens krav när det 
gäller tillgänglighet, handläggningstider och information, Revisorerna har dock 
noterat ett antal förbättringsområden som framgår av rapporten, 

Rapporten utsändes till samtliga granskade nämnder och styrelser för åtgärd, 
Vi emotser kommunstyrelsens yttrande kring denna rapport senast i november 
2011. 

~~ommun~ns reviso r , 

,k3Z;;~9/ _?EL .{" - q~ , Syen::Erik Karlsson 
Sammankallande Sakkunnigt biträde 

Bilagor: Revisionsrapporten" Tillgänglighet och service" 

SALA KOMMUN Postadress 
Org,nr Box 304 
19-21 2000-2098 733 25 SALA 
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0224,55000 Yx 
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0224-18850 123910-2 
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I Styrning av tillgänglighet och service 

Mål för tillgänglighet och service finns 

• kommunövergripande 

• nämnderna 

Prioriterat service och information 

Svårt avgöra vad som är tillräcklig nivå med enbart ett indexvärde -
komplettera målsättningarna med mer konkreta och mätbara 
verksamhetsmässiga mål 
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I Uppföljning av tillgänglighet och service 

Telefontider och telefonväxel- tillfredsställande svars tid - kontakt 
med handläggare 75 % mot 56 % för genomsnittet 

Skyltning - förbättringsområde för vissa samt enhetlighet i skyltningen 

Medborgarkontor och e-tjänster - beslut inrätta 2012 samt 
upphandling ave-tjänster - prioriterat gemensam portal 
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I Infor111ation till allmänheten 

kommunikationspolicy 2002 - bör aktualiseras 

Websidan: 

Omnämns inte i kommunikationspolicyn från 2002. Enklare nå 
förvaltningarnas kontaktuppgifter 
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I Handläggningstider 

Bygglov: målet >tre veckor - genomsnitt 27 dagar i urvalet (30 st ca 10 

%); tillfredsställande 

Informationen som utsänds efter beslut är tydlig och informativ 

Positivt med bekräftelse på mottagen ansökan 

Felanmälan gata/park, vatten/avlopp; saknas formell registrering av 
inkommande anmälningar - kan ej få fram statistik på 
handläggningstider - inga fastställda mål för handläggningstiderna 
finns; på gång med en databas 

Förskoleplats; mål finns> 4 månader; idag 10 dagar. Bekräftelse på 
mottagen anmälan skickas ut. 

Särskilt boende; inget formellt mål (skyndsamt); genomsnittlig 
handläggning 20 dagar (35 dagar till verkställighet i snitt) 
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