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Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 
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KALLELSE 
LEDNINGSUTSKOTTET 

DIREKT: 0224-74 70 52 

l Brottsförebyggande råd; lägesrapport kl 13.30-14.15 

Föredragning av närpolischef Agneta Kumlin. Per Skog deltar vid ärendets 
behandling. 

2 Ansökan från Norrby Bygdegårdsförening om investeringsstöd till installation av 
anläggning för avloppsrening i Norrby Bygdegård 

Bilaga KS 2013/248/1 

Föredragning av Roger Nilsson. 

3 Begäran från kultur- och fritidskontoret om inköp av nytt chassi till bokbussen 

Bilaga KS 2013/249/1 

Föredragning av Roger Nilsson. 

4 Uthållig kommun; lägesrapport kl 14.30-15.00 

Föredragning av jenny Sivars, Kenneth Mårtensson och Marie Rydqvist. 

5 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, yttrande 

Handling skickas senare i veckan. 

Föredragning av Sofia Elrud. 

6 Östra kvarteren; ansökan om planuppdrag 

Bilaga KS 2013/250/1 

Föredragning av Sofia Elrud. 

7 Förslag om ny översiktsplan förEnköpings kommun 

Bilaga KS 2013/259/1-2 

Föredragning av Sofia Elrud. 

8 Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden JBK 

Bilaga KS 2013/251/1-2 

Föredragning av jenny Nolhage. 
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Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

9 E-strategiskt program 2014-2016 för Sala kommun 

Bilaga KS 2013/252/1 

Föredragning av Silvana Enelo-jansson. Pelle Johansson och Peter Tejne 
deltarvid ärendets behandling. 

10 Begäran från bildnings- och lärandenämnden om investeringsmedel till 
Västerfärnebo skola 

Bilaga KS 2013/253/1 

11 Begäran från bildnings- och lärandenämnden om permanent utökad ram från 
och med 2014 

Bilaga KS 2013/254/1 

12 Begäran från bildnings- och lärandenämnden om att beslut om elevavgifter i 
kulturskolan ska delegeras till bildnings- och lärandenämnden 

Bilaga KS 2013/255/1 

13 Verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning samt överförmyndare 

Bilaga KS 2013/256/1-2 

Föredragning av jenny Nolhage. Kontorschefer samt enhetschefer, samhälls
byggnadskontoret, deltar vid ärendets behandling. 

14 Reviderad strategisk plan 2014-2016 

Bilaga KS 2013/25 7/1 
Kompletterande handlingar skickas senare. 

Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. 

15 Information 

16 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2013/258/1 
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Till Kommunstyrelsen i Sala kommun. 

Ansökan om investeringsstöd. 

Ink. 

sALAKOMMUN 
Ku\tur & Fritid 

2013 -10- 21 

D i'l:te n;., i -7 t) () l x_0\.>1"· o ,_ 
l 

2013-10-19 

Norrby Bygdegårdsförening, org nr 879500-6363, ansöker härmed om ekonomiskt stöd för 

installation av anläggning för avloppsrening med hög skyddsnivå, i stället för den befintliga icke 

godkända tvåkammarbrunnen, till bygdegården med fastighetsbeteckning Norr Kärrbäck 1:43. Tre st 

offerter finns nu med kostnadsbelopp från 320400:- till 369000:- med viss reservation för 

oförutsedda insatser, som kan visa sig behöva göras under arbetets gång. 

Det bidragsbelopp som föreningen nu behöver som hjälp från kommunen för att kunna genomföra 

detta projekt och undvika avveckling är 350000:- varav 200000:- bör vara disponibelt 20 november 

och resterande del 15 december. Det behövs dessförinnan, helst under kommande vecka 43, ett 

förhandsbesked om ekonomiskt stöd så att beställning kan göras så snart som möjligt, för att 

anläggningen skall vara klar att driftsätta senast 2013-11-30 i enlighet med Länsstyrelsens beslut. 

Tilläggsinformation gällande bidragsbehov och hålltider. 

Föreningen har av Länsstyrelsen beviljats ett LOVA-bidrag på max 150000:- för installation av ovan 

beskrivna reningsanläggning. Av detta belopp finns 112500:- på föreningens konto nu som en del i ett 

tidigare utbetalat LOVA-bidrag på 487500:- för ett mycket omfattande kretslopps- och miljöprojekt, 

som föreningen av olika skäl inte lyckats genomföra. Enligt Länsstyrelsens beslut, med Diarienummer 

501-4232-12 (bilaga l) skall föreningen betala tillbaka 487500:- senast 2013-10-30 om ingen 

reningsanläggning installeras. Om föreningen lyckas installera anläggningen och slutrapportera det 

bantade projektet senast 2013-11-30 skall i stället 375000:- återbetalas och resterande del av det 

reviderade stödet 37500:- därefter utbetalas. 

Föreningen har möjlighet och planerar att betala tillbaka max 300000:- senast 2013-10-30. Att 

föreningen nu inte har hela det ursprungliga beloppet tillgängligt för återbetalning hänger främst 

samman med att en teleskopläktare inköptes i början av 2011 och som fortfarande är kvar i 

föreningens ägo omonterad. Föreningen har beslutat att avyttra denna vilket ännu inte har lyckats 

men har intensifierat detta arbete med förhoppning att få det avklarat före kommande årsskifte. 

Bifogat bilaga 1: Kopia av Länsstyrelsens beslut, diarienummer 501-4232-12. 

För Norrby Bygdegårdsförening 

Nils Stridh, vice ordförande Bengt Vi lEm, arbetsgruppen 

Tel 0224-14796 Tel 0224-53128 
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MILJÖENHETEN 
Johan Almer 

Telefon 010-2249210 
Johan.Axner@lansstyrelsen.se 

Datum Diarienummer 

2013-08-27 501-4232-12 

Norrby Bygdegårdsförening 
c/o Nils Strid 
sotargränd 49 
733 36 Sala 

Reviderad ansökan om LOVA-bidrag till projektet Plusvatten 
Norrby bygdegård 

Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd tilllokala 
vattenvårdsprojekt (LOV A) beslutar Länsstyrelsen i Västmanlands län att bevilja 
bidrag me.cjhögst 150 000 kronor till det lokala vattenvårdsprojektet "P lusvatten 
Norrby bygdegård';. · · 

För beslutet gäller följande villkor: 
• Bidraget får endast användas för de ändamål som den reviderade ansökan 

avser. 
• Bidraget får inte överstiga 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. 
• Projektet ska vara genomfört och slutredovisat till Länsstyrelsen i 

Västmanland senast 2013-11-30. 
• Rapportering ska ske i enlighet med bestämmelserna i LOVA- förordningen. 
• Faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal som inköpt 

och ideell) ska kunna verifieras på begäran från Länsstyrelsen. 
• Aterstående medel, enligt tidigare beslut, betalas tillbaka tilllänsstyrelsen i 

samband med detta beslut dock senast 30 oktober. 
• Länsstyrelsen ska informeras om eventuella fårändringar i projektet. Ett 

skriftligt godkännande krävs innan väsentliga förändringar genomförs, 
exempelvis om projektets mål eller omfattning ändras, om partners eller 
fmansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt åtagande eller om projektet blir 
försenat. 

• I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt stå att "Detta 
projekt har medfinansierats genom statsstöd tilllokala vattenvårdsprojekt 
fotmedlade av Länsstyrelsen i Västmanland". Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. 

Beskrivning av ärendet 
Den ursprungliga ansökan om LOV A-bidrag inkom till Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 2010-02-23. Målet med projektet var att bygga ett eget 
vattenkretslopp för Norrby bygdegård, med en levande vägg, dammar mm som 
skulle stå för reningen av det använda vattnet. Bygdegården skulle därmed inte ha 
några utsläpp till närliggande vattenmiljöer. Projektet skulle bara vara en del av 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

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

Webb/E-post 
www.!ansstyrelsen.se/vastmanland 
vastmanland@lansstyrelsen.se 
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Diarienummer 

2013-08-27 501-4232-12 

ett större restaureringsprojekt av fastigheten. För att klara detta var man tvungen 
att försöka knyta fler finansiärer till projektet, bl a Sala kommun, Uppsala 
universitet och Bo verket. A v olika anledningar har man inte kunnat få till ett 
samarbete med flera av dessa aktörer vilket lett till att man varit tvungen att 
revidera sin ursprungliga ansökan. Den reviderade ansökan avser nu endast att 
anlägga ett kretsloppsanpassat avloppssystem, vilken klarar kravet på hög 
skyddsnivå och där slutprodukten kan användas som jordförbättringsmedeL 

Skäl till länsstyrelsens beslut 

Att Länsstyrelsen i Västmanlands län fattade beslut om medel för det ursprungliga 
LOVA-projektet var ett resultat av att projektet omfattade flera miljömål och att 
man faktiskt avsåg att bygga ett "riktigt" vattenkretslopp. Länsstyrelsen ansåg då 
att projektet i sig hade unika möjligheter till att få ett brett genomslag vilket 
möjligen skulle kunna leda till att flera liknande anläggningar skulle anläggas. 
DärfOr var det svårt att uppskatta vilken miljöeffekt detta skulle kunna ra, då den 
skulle vara större än bara rening av kväve och fosfor som redovisades i ansökan. 

Tyvän kunde inte projektet genomföras i sin helhet utan man avser nu genomföra 
den del som rör själva avloppsanläggningen. En kretsloppsanpassad 
avloppslösning av typen KENREX, eller motsvarande anläggning som lever upp 
till de högt ställda krav som finns fOr hög skyddsnivå på rening av kväve, fosfor 
och BOD. KENREX är en anläggning som länsstyrelsen tidigare beviljat LOVA
medel för. Detta är en bra kretsloppsanpassad lösning med hög avskiljning av 
kväve och fosfor. 

Länsstyrelsen bedömer att projektet nu visserligen inte är i närheten av den 
ursprungliga projektiden men att det ändå leder till att en kretsloppsanpassad 
avloppslösning anläggs, vilket är en bra och långsiktig lösning för miljön. Därför 
beviljar länsstyrelsen projektet att fortsätta sitt genomförande men nu enligt en 
reviderad projektplan. 

Information om projektets genomförande bör också kunna spridas både lokalt och 
regionalt. Detta är också något som länsstyrelsen uppmanar projektägarna att göra 
genom att informera allmänheten om projektet och dess resultat. 

Utbetalningsplan 
Länsstyrelsen har sedan tidigare beslut betalat ut 487 500 kronor (75 procent av 
då sökta 650 000 kr i LOV A-stöd) till av sökanden angivet konto, pg 72 31 56-6. 
Därför ska bygdegårdsfåreningen nu betala tillbaka 3 7 5 000 kr av dessa. Då har 
det reviderade projektet fått 75% av de bidrag som Länsstyrelsen här fattat beslut 
om. Resterande 25% (3 7 500 kr) betalas ut i samband med slutrapportering och 
redovisning av projektet. 

Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet om det inte 
använts i enlighet med detta beslut. 
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Övriga upplysningar 
Detta beslut avser endast länsstyrelsens prövning av ansökan enligt 
bestämmelserna i förordningen om statligt stöd tilllokala vattenvårdsprojekt. Om 
en prövning eller anmälan enligt annan lagstiftning krävs fOr genomförande av 
detta projekt, måste detta sökas i särskild ordning. 

Enligt 16§ förordningen (2009:381) om statligt stöd tilllokala vattenvårdsprojekt 
kan detta beslut inte överklagas. 

Blanketter och anvisningar för slutrappotiering finns Havs- och 
vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se/ 

I ärendets slutliga handläggning har deltagit Landshövding Ingemar Skogö, 
beslutande, vattenhandläggare Johan Axner, föredragande. 

l 

l l 
I,,L 

Ingemar Skogö 

KOPIA TILL 

Ii. 

JohanAxner 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Ekelundsgatan l, Box 11930,404 39 
Göteborg. 
Akten 
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SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 ·!O· 1 5 
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SKRIVELSE 

Ang Bokbussen 
Bokbussen är registrerad för 6 500kg. Vid en service- och reperationsärende 
av bokbussen upptäcktes att bokbussen vägde 7 48Dkg. Dvs l ton mer än den 
är registrerad för. 

I ett försök att göra bokbussens last lättare plockades samtliga vuxenmedia, 
handikappramp samt bokvagn ur. Då vägde bokbussen ca 6 900kg. 
Bedömningen är att det inte går att anpassa media beståndet för nå vikten 
som den är registrerad för. Därmed förlora bokbussens sin funktion. 
Bokbussen besöker 75 hållplatser, 7 skolor, 4 förskolor. 

Vi har haft en dialog med tekniska kontoret som vi hyr bokbussen av. Vi kom 
fram till att det finns ett alternativ som möjliggör fortsatt bokbuss service till 
l::ndsbygder: och skolorna. Det är att byta chassi (undsrrede) och flytta över 
befintligt skåp (biblioteksdelen) till det nya chassit. 

Chassit kan vi få i januari och sedan behövs det några veckor att flytta skåpet. 
Om allt går smidigt kan bokbussen börja rulla i mars, 2014. Detta förutsätter 
snabb handläggning av ärendet. Det som styr är tillgången till chassit. Om 
ärendet drar ut på tid kan leveransen på chassit bli upp till ett år. 

Tekniska kontoret har undersökt möjligheterna och kostnaderna för denna 
åtgärd. 

Nytt chassi 700 tkr 

Flytt av skåp 150 tkr 

Oförutsett 100 tkr 

SUMMA: 950 tkr 

Enligt Tekniska kontoret blir det inga ökade driftskostnader. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Fax: 0224-188 50 

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

Roger Nilsson 
Kontorschef 

ro ger. ni lsson @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska kontoret i uppdrag att tillsammans med Kultur- och 
fritidskontoret upphandla nytt chassi till bokbussen. 

att godkänna 950 tkr kronor i investeringsmedel för täckande av kostnader 
för inköp av nytt chassi och flytt av skåp. 

2 (2) 
2013-10-08 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 

Östra kvarteren 
Sala kommun, Västmanlands län 

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Programområdets läge 
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PLANUPPDRAG 

KSLU 
2013-10-29 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -tO- 2 3 

Fastighet/område: Kvarteren Löparen, Tränaren, del av Hopparen och Silvervallen. 

Ägare: Sala kommun, Coop, Sifab, Erik Anders Bäcke, Temur Fastighet KB. 

Sökande: Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun. 

Areal: ca 76 000 kvm 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Planering- och utveckling 



Syfte 

Gällande plan 

Bakgrund 

Ekonomi 

slutsats inför beslut 
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ÖSTRA KVARTEREN 

PLAN UPPDRAG 

Att ta ett helhetsgrepp om området och att fortsätta det planarbete 
som påbörjats tidigare. 

Planprogrammet ska utgöra underlag till fortsatt planläggning i 
området. Programmet syftar till att undersöka förutsättningar och 
belysa hur området kan utvecklas till en levande och attraktiv del av 
stadens centrum. 

Gällande detaljplaner inom området är följande: 
• Kv. Hopparen från 1972 anger handelsändamål och 

bensinstation. 
• Löparen och Tränaren m.fl. från 1977 anger 

centrumändamåL 
• Silvervallen mm, Kristina 4:11 från 2001 anger idrottsplats. 
• Silvervallen (del av Kristina 4:11) från 2008 anger 

centrumändamåJirestaurang och 
bilservice j drivmedelsförsälj ni ng. (H am burgerresta ur a ng 
och bensinstation) 

• Del av Silvervallen Del av Kristina 4:11 (Östra kvarteren) 
från 2011 anger bostäder. (Bovieran) 

Viktiga frågor i planarbetet är till exempel: kopplingen till Stora 
torget, Norrbygatan, Fridhem och andra viktiga målpunkter, 
stadsmässig karaktär, blandning av bostäder, handel och 
ickestörande verksamheter, hur hantera byggnader och stadsrum 
utpekade i bebyggelseinventeringen, 

Miljöbedömning kommer med största sannolikhet att krävas . 

Normalt planförfarande. 

Planavgift enligt taxa. 

Enheten för Planering och utveckling föreslår att ett arbete 
med att ta fram ett planprogram ska påbörjas för Östra 
kvarteren för att ta ett helhetsgrepp om området och 



Förslag till beslut 

möjliggöra vidare detaljplanearbete och utveckling av 
området. 

att upprätta planprogram. 

Sofia Elrud 
Handläggande planarkitekt 

3 {3) 

ÖSTRA KVARTEREN 

PLAN UPPDRAG 
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TJÄNSTEMANNAYTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrel~e,ns förvaltning 

Ink. 2013 -lO- 2 3 
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TJÄNsTEMANNAYTTRANDE ÖVER UTSTÄLLNINGSHANDLING AV FÖRSLAG TILL NY 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR ENKÖPINGS KOMMUN 

Enköpings kommun har översänt remiss på utställningshandling för förslag till ny 
översiktsplan förEnköpings kommun till Sala kommun för yttrande. 

Sala kommun inga större synpunkter. 

Sala kommun vill understryka vikten av regional samsyn och samverkan i frågor 
som berör angränsande kommuner. Sala kommun önskar gärna i framtiden föra en 
utvecklad dialog kring gemensamma frågor. Exempel på dessa frågor är handel, 
kommunikationsstråk och materialhushållning (grus och berg). 
slutligen vill Sala kommun tacka för intressant läsning och framhålla viljan till ett 
gott framtida samarbete. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-55000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Planering- och utveckling 
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KommunstyTelsekOI!toret 
145 80 EnkOping 
Isabell Lundquist Eklund 
Tfu0171-6262 86 

e-post lsabelLLeklund@cnkoplng.oe 

BREV 
2013-08-28 

Remissinstanser enligt sllndlista 

Utställning av förslag till ny översiktsplan för 
Enköpings kommun . ·_ . . :-· . . . -· ··• 

l (4) 

Enköpings kommun tar fram en ny översiktSplan fl!r kommunen. Plane!). ska beskriva 
hur mark- och vattenområden ska anvllndas i framtiden, var bebyggelseutVeckling 
ska ske, vilka områden som ska skyddas m.m. 

Ett ftlrSta ftlrslag till ny översiktsplllll samråddes under 2012. Utiftån de synpunkter 
som kom in har ftlrs!aget reviderats. Nu är det dags ftlr det sista lilL."llllet fllr · 
myndigheter, organisationer, politiker och allmlinbet att tycka till om den nyå 

· översiktsplanens innehåll. Efter utstlillningen kommer översiktsplanen antas av 
kommtinfullm!iktige i slutet av 2013 (såvida inga stora lindringar behöver göras). 
Idag finns en g!Uiande kommuntäckande översiktsplan fbr Enköpings kommun, 
. antagen år 2001. När den nya översiktsplanen antas kommer upphör den från 2001 
lltt gaila. . . 

C\ 
.... J 

Förslaget visar ~r allt hur landsbygden i Enköping ska utvecklas till år 2030.· 
Planen onifattar hela kommunens geografiska område. De flesta frågorna berör dock 

•· . inte tl!torterna Enköping, Örsundsbro, Hummelsta och Örillby, då dessa har O 

PDSitu:lnu 

fllrdjupade översiktsplaner. 

Här hittar du handlingarna 

Under utstl!llningstiden 2 september till27 oktober 2013 finns planfbrslaget 
tillg!!ngligt på: 

• www.enkoplng.setnvoverslktsplan 

• Infocentet, Kommunhuset, Kungsgatan 42 
• Huvudbiblioteket, Ågatan 29 
• Biblioteken i Örsundsbro (Idrottsvägen 8), Fjärdhundra (Skolvägen 7) samt 

Grillby (Storgatan 33) · 

Te/rifon, VlbMl Teltfia Postgiro Org trr 

Enköpings konmmn 
745 80 ENKÖPING 

Bes/ilrsadrus 
Kungsgatan 42 0171-62 50 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282 

E'f'ost: kommunstyrelsekontor@kommun.enkoping.so 
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ENKÖPINGS;KOMMUN 

Så här lämnar du synpunkter! 

Sirieka dina synpunkter skriftligen via e-post eller brev till: 

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se 
Postadress: Enköpings kommun 
Kommunstyrelsekontoret 
Kungsgatan 42 
745 80Enkaping 

Mili-k din e-post eller ditt brev med "Synpunkter översiktsplan". Alla inkomna 
synpunkter kommer att sammanstllllas och bemötas av &köpings kommun. Dina 
synpunkter behöver vi ha senast den 27 oktob~r 2013. 

'+ 
Har du frigor? . . . ••.··. 
Har du frågor om pianförslaget? Eller vill du ha en nllrmare presentation av · · 
fllrslaget? Kontakta Isabell LUndquist Eklund, strategisk samh!l1lsplanerare, på 
telefon: O 171-62 62 86. 

Med vänlig ~älsning . 

. ·Jil~&ee~:: 
Anna Wiklund (M) 
Kommunstyrelsens ordfljrande 

~~· .... 
Isabell Lundquist Eldund 
strategisk samb!!llsplanerare, 
projektledare 
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ENKÖPINGS;KOMMUN 

Sändlista 

Statliga myndigheter, föreningar, organisationer 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Lan1mliterimyndigheten Uppsala län 
Landstinget i Uppsala län 
Regionfllrbundet i Uppsala län 
Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering 
Mälardalsrådet 
Boverket 
Försvarsmakten 
skogsstyrelsen 
~aturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
Myndigheten filr samhälsskydd och beredskap (MSB) 
Upplandsmuseet 
Länsstyrelsen Västmanland, Vattenmyndigheten 
TeliaSonera 
Vattenfall Eldistribution AB 
E. ON 
LidenData 
Svenska kraftnät 
Energimyndigbeten 
Trafikverket 
SJAB 
Upplands lokaltrafik 
Handelskarom gren i Uppsala län 
Stockholms Handelskammare 
Svensk Handel Enköping 
Företagarna i Enköping 
Svenskt Näringsliv 
Posten 
Polisen 
Enköpings kyrkliga samfål!ighet 
LRF Mälardalen 
HSO 
Enköpings Stads HembygdsfOrening 
Hyresgäst:föreningen 
PRO samorganisation i Enköping 
SPF Enabygden 
~aturskyddsföreningen i Enköping 
Friluftsfrämjandet 
Länsbygderädel 
Elöverkänsligas fOrening i Uppsala län 
Hela Sverige ska leva Uppsala län 
Enköpings segelsällskap 
Bryggholmsstiftelsen 
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ENKÖPINGS ;KOMMUN 

Politiska partier 
Moderatema 
Centern 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 

Kommunala instanser 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Skoln1imnden 
trtbildrdngsn1imnden 
Sociainämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
tJpplevelsenl!mnden 
Handikapprådet 
Pensionärsrådet 
trngdomsrådet 
Naturvårdskommitten 
AB Enköpings hyresbostäder 
Ena Energi AB 
Räddningstjänsten 
V AF AB 

Grannkommuner 
tJppsala kommun 
Håbokommun 
Västerås kommun 
Saiakommun 
Hebykommun 
Strängnäs kommun 
Ekerö kommun 
trpplands-Bro kommun 

Media 
Enköpings-Posten 
UNT 
SR trppland 
TV 4 trppland 
TV 4 Mälardalen 
Ena-Håbo Tidningen 
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JE NNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMM~~. . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -10- 2 3 

l 

Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden IBK 

Sala kommun har tidigare säsonger som Sala Silverstaden IBK spelat på elitnivå 
tecknat sponsoravtal på 100 OOOkr exklusive reklamskatt Förslaget till sponsoravtal 
för säsongen 2013/2014 har samma innehåll som tidigare sponsoravtaL 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till sponsoravtal, samt 

Att uppdra åt kommunchefen att teckna sponsoravtal med Sala 
Silverstaden !B K för säsongen 2013/2014. 
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SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

aga KS 2013/251/2 
Ink. 2013 lO- 2 1 

SPONSORAVTJ\l Y~~[ :s,) 'Zf? '<, jAktbilaga 
l 

mellan 

SALA KOMMUN och Sala Silverstaden IBI< 

SALA KOMMUN har tecknat sponsringsavtal med Sala Silverstaden IBK a 100 000 kr 

gällande säsongen 2013/2014, Pris exkL reklamskatt 

SALA KOMMUN erhåller av Sala Silverstaden IBK under avtalsperioden: 

• Föreningens namn under avtalsperioden är Sala Silverstaden !Bl< 

• Reklamplats på damelitslagets hemma- och bortamatchställ på tröja (krage alt. 

högt upp på bröstet) 

• Heldamplats på damelitlagets träningsoveraller 

• En (l) reklamplats på vägg i idrottshallen 

• En (1) reklamplats på sarg 

• Logotyp på föreningens hemsidas förstasida med länk till egen hemsida 

• Reklamplats på en (1) av Wallers bussar 

• Matchvärd på en (1) utvald hemmamatch 

Sala 2013-10-11 

Sala Kommun Sala Silverstaden IBK 

Jenny Nolhage Magnus Göthelid 
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NATIONELL NIVÅ 
OCH REGIONAL NIVÅ 
STRATEGI FÖR E-SAM HÄLLET 

HANDLINGSPLAN FÖR 
E-SAMHÄLLET 2013-2015 

Beslutsnivå: 
SKl m .fl . 

SALA KOMMUN KF 
E-STRATEGISKT PROGRAM 2014- 2016 

Beslutsnivå: 
Kommunfullmäktige 

SALA KOMMUN KS 
HANDLINGSP ROGRAM FÖR 
E-FÖRVALTNI NG 2014-2016 

RIKTLINJE FÖR SALA.SE 2014-2016 

RIKTliN JE FÖR 
INFORMATIONSSÄKERHET 2014- 2016 

RIKTLINJE FÖR BREDBAND 2014-2016 

Beslutsnivåe r: 
Kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN FÖRV. 
AKTIVITETSPLAN FÖR SALA.SE 

AKTIVITETSPLAN FÖR 

I N FORMATI ONSSÄKERH ET 

AKTIVITETSPLAN FÖR BRED BAND 

AKTIVITETSPLAN FÖR E-HÄLSA 

Beslutsnivåer: 
Kommunstyrelsens flirvaltnlna: 
VArd- och omsorgsfOrvaltningen 

SALA KOMMUN KC 
TILLÄMPNINGSREGLER OCH 

RU TINER fOR SALA.SE 

TILLÄMPNINGSREGLER FOR 
INFORMATIONSSÄKERHET 

Beslutsnivåer: 
Kommunchef 

Strategi för e-samhäll et 
(SKL). 
Antagen KS 2011 -12-06 

-. -

e-strategiskt program 

Handlingsprogram 
för e-förvaltning 

Akhvltetsplan för 
sala.se 

Tlllampnlngsregler fbr 
sala .se 

Handlingsplan Cesam 
(SKL) 

........ ,., .. \O ... 

Rikt linje för 
sala .se 

Akhvltetsplan för 
informaoonss:lkerhet 

Tillampnlngsregler för 
mfo rma tionsså kerhet 

01a!~nr 
A>I 

N .. t ionell e H&ho 

Nationell eHälsa 
(SOS, SKL m.rL) 

Riktl inje för 
informationssäkerhet 

AktivItetsplan for 
bredband 

Bredbandsguiden 
(SKL mJL) 

Riktlinje för 
bred band 

AktIvitetsplan för 
eHälsa 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROGRAM 

E-STRATEGISKT PROGRAM FÖR SALA KOMMUN 2014-2016 

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

Ett e-strategiskt program utgör på så sätt ett strategiskt stöd för Sala kommuns 
vision om 25 000 invånare 2024 och kommunorganisationens fokus på ökad 
medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. 

Kommunstyrelsen har för Sala kommun tidigare antagit SKLs Strategi för e
samhället (2012-01-10 KS §12). De övergripande målen i den nationella strategin är 
fullt tillämpbara även ur ett lokalt perspektiv och utgör därför den naturliga 
utgångspunkten för Sala kommuns e-strategiska program och handlingsprogram för 
utvecklingen aven egen e-förvaltning. 

Programmet är av övergripande "vad-karaktär" och är huvuddokument för det 
handlingsprogram som konkretiserar programmets olika delar samt för de riktlinjer 
och aktivitetsplaner som krävs för att påbörja utveckling av innehåll och lösningar 
för kommunens e-förvaltning. 

Det e-strategiska programmet ska uppdateras inför varje planperiod. 

1 (3) 
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Kommunfullmäktige 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Enklare vardag för medborgare och företag 

Medborgare och fö retag ska med full insyn på et t enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av 

informat ion och sköta sina ärenden med kommunen. 

Vår självservice och våra e-tjänste r är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval fö r 

ärendekommunikat ion med kommunen. 

Kumrnunen :ska erbjudd ol ika kontöktvdgar ba:.erat på rneuuo rgarJldS förmJga och vdi; persordigt uesöK, 
kontaktcenter, telefon, e-post, fax, sms, sociala medier, e-tjänster och sjä lvservice vi a webbläsare i 

datorer och mobiia enhet er. 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Sala kommun ska vara transparent, öppen och ge tydlig uppdaterad information rärande kommunens 

ve rksamheter och beslutsprocesser. 

• Genom att använda oli ka digitala kanaler och särskilda IT-verktyg för medborgardialog utvecklar vi den 

lokala demokratin och möjligheterna till påverkan och delaktighet. 

Genom att göra kommunens elektroni skt lagrade offentliga information tillgänglig för olika aktörer att 

vidareut nyttj a bidrar vi till utveckling av nya kommersi ella eller ideella elektroni ska tjänster. 

Genom en säkerstä lld IT-säkerhet och bevarad hänsyn til l den personliga integri teten skapar vi en trygg 

grund för kommunens e-förvaltning. 

Genom en väl utbyggd bredbandsstruktur skapar vi den grundläggande förutsättni ngen för leverans av 

samhällstjänster via e-förvaltning som når alla medborgare i he la kommunen. 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

• Genom en god och effekt ive-förvalt ning ska vi erbjuda våra medborgare kommunala samhällstjänster av 
hög kva lit et.. 

Kommunens e-förvaltning är int e et t avgränsat IT-projekt ut an en ständigt pågående process för 

strategisk verksamhetsutveckling och en integrerad ledningsfråga. 

• Genom at t utnytt ja IT st rategiskt ägnar vi oss mindre åt rut inärenden och mer åt person liga möten och 

annat kvalifice rat arbet e så att kvalitet och effektivitet ökar i ve rksam heten när rätt person enkelt kan få 

t illgång rät t informati on i rätt t id. 

Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällst jänster är starkt sammankopplade prövar vi 

fort löpande möjl igheter t ill den samverkan som i förlängningen är en förutsät t ning för en effekt iv e

förvaltning av hög kval itet . 
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Kommunfullmäktige 

Bilaga/ / Dokumentstruktur 

e-strategiskt program med dokumentstruktur 

NATIONELL NIVÅ 
STR.r.HGI FÖR (-SAMHÄLLET 

HAHOlIHGSPLA ,.. f ÖR 
E-SAMHAlLET 201)- 2015 

BesruuniYi: 
SKlm.f1. 

SALA KOMMUN KF I 
[-STRATEGISKT PROGRAM ~1"-201' 

"",JuHn;"'l : 

I(omm" nl .. !lmIolnlIR 

SALA KOMMUN KS 

HANDLINGS PROGRAM FÖ R 
E' FÖ~V"'LTH ING 20"-1016 

RIKTliNJE FÖll S"L.\.SE 2014-2016 

RIKTUNJffÖR 
lNFO RMAn ONSSÄICE RHET l014-101 6 

RI~TL IN'E fÖR 8REOBAND 2014-2016 

ElMluun;vhr. 
Komm ..... tyrel. en 

SALA KOMMUN FÖRV. 
AUlvnHSpLJt,H FÖ R SAtA.$E 

AUIvnEtSPLAN fÖll 
INFORMAT IONSsAICERHET 

AkTlVIHTSPLAN FÖR BREDBAND 

AkTIVITETSPLAN FöR E-HÄLS" 

1Ie,luunlder: 
Kommunstyrelsen> fll .... llnln' 
vi ... • och omsD'I.fll",~ltnln,en 

SALA KOMMUN KC 

TIUÅM PNINGSREGlER 00/ 
RUTINER FÖR 5"l A.SE 

TILLÄMPNINGSREGLER FÖR 
INFDRMAT IDNSS.l.KERH ET 

flMlu"njv~er: 

Kommun chef 

Altlivile t.pla" 16t 
.ala .. e 

Tlllimpnl"., reller fIX 
sa! •. H 

Handll ngspJan Ces~m 
(SKL) 

AktJvitetopl.n f6t 
inforrNdon .. ibrhet 

-== = ------
TUlämpninp""ler löt 
Inform.adon"lk.,h.1 

AktIvIteuplan för 
btedblM 

AklM teUplan Ibt ... "'. 
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HANDLINGPROGRAM 

KOMMUNSTYRELSEN 

HANDLINGPROGRAM 

Handlingsprogram för e-förvaltning i Sala kommun 
Handlingsprogram för e-förvaltning anger programomräden och aktiviteter som är 
knutna till kommunens övergripande mål för e-förvaltning och som är angivna i 
e-strategiskt program för Sala kommun: 

Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Bakgrund och utgångspunkter 
Begreppet prograrnområden är hämtat från SKLs Handlinysplanjör e-samhäilet 
2013- 2015 som är en handlingsplan framtagen med anledning av den 2011 av SKL 
antagna Strategi [ör e-samhället och som därefter antagits av Kommunstyrelsen, 
(2012-01-10 KS §12). 

Handlingsplanen pekar ut de initiativ som SKL ska driva och samordna inom e
samhället för att nå ett förväntat läge 2015. Planen omfattar initiativ kopplade till 
kommunal sektors verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

De konkreta initiativ som SKL pekat ut i sin handlingsplan bildar följdriktigt 
utgå ngspunkten även för de aktiviteter som kommunens handlingsprogram ska 
bedriva för kommunens verksamhetsutveckling. Antagandet är att kommunen 
genom att lokalt initiera, nära följa och ta del av resultat för de nationella insatserna 
ska tjäna såväl kvalitet som effektivitet i kommunens eget utvecklingsarbete aven e
förvaltning. 

De angivna aktivileierna är utifrån de övergripande målen för e-förvallning onlnaue 
under ätta programområden som pekar ut de kommunala verksamheter som främst 
är föremål för e-förvaltningens utvecklingsaktiviteter. 

Bilaga: Program områden och aktiviteter - nationellt 
Bi lagan innehåller en komprimerad sammanställning av programområden och 
beskrivna aktiviteter som är redovisade i den natio nella handlingsplanen: Digitala 
vägen till morgondagens välfärd, Handlingsplanför e-samhället 2013-2015, SKL 2013 

ÄGARSKAP OCH UPPFÖLJNING 
För upprättandet av handlingsprogram en ansvarar Kommunstyrelsens förvaltning. 

REVISION 
Handlingsprogramens aktiviteter redovisas och revideras per plan period. 



Kommunstyrelsen 

Program områden och aktiviteter 
I den nationella handlingsplanen anges åtta programområden med sammanlagt 32 
pågående initiativ (nationella projekt). Kommunens handlingsprogram antar dessa 
programområden och samtliga aktiviteter som sina egna samt väljer ut de 
kommunspecifika aktiviteter som bedöms vara mest angelägna och genomförbara 
under planperioden. 

Val av aktiviteter för kommunens del gör Kommunstyrelsens förvaltning i samråd 
med övriga förvaltningar. Kommunen kan även komplettera med helt egna 
aktiviteter. 

Not. Utvecklingsansvaret för ett större antal aktiviteter i handlingsplanen ligger på 
andra offentliga aktörer än kommunen. För kommunen gäller för dessa aktiviteter 
ett samordningsansvar och bevakningsansvar samt en beredskap till införande när 
det föreligger en färdigutvecklad tjänst eller funktion enligt den nationella 
handlingsplanen. 

ÖVERSIKT AV NATIONELLA PROGRAMOMRÅDEN OCH INITIATIV 

Gemensamma funktioner och tjänster 
Min ärendeöversikt. Mina uppgifter. Mina meddelanden. Mina fullmakter. Erkännande av föräldraskap . 
Öppna data. E~arkiv . De!a öppna lösningar. Servicejämförare. Effektiv !T-drift. E-handel. Digital 
kommunikation som huvudkanal. 

Skola och lärande 
Tillgång till modern och öppen IT-infrastruktur för lärande. Digitala lärresurser anpassade till varje elevs 
lärande. Enklare och effektivare skoladministration. 

Näringsliv, arbete och företagande 
En gemensam ingång för företagare. Enklare hantering av ekonomiskt bistånd. Förenkla matchning för jobb. 
Digital informationsöverföring av uppgifter om nyanlända. Jämföra servicenivå till företagare. 

Samhällsbyggnad, teknik och miljö 
Digital beräkningstjänst för miljöbalkstaxa. Geodata. Digitalisering av gemensam bygglovsprocess. 
Digitalisering av detalj- plan- och fastighetsbildningsprocess. 

Demokrati och delaktighet 
Medborgardialog med stöd av it. Digital delaktighet. Elektroniska val och digitalisering av valadministration. 
Digitalisering av nämndadministration. 

Strukturella förutsättningar för e-tjänster i offentlig sektor 
E-legitimation. Bredband. Gemensam IT-arkitektur. Informationssäkerhet. 

Kultur och fritid 
Initiativ ännu ej formulerade på nationell nivå. 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga: Programområden och aktiviteter med beskrivningar och 
förväntat läge 2015 
Bilagan innehåller en komprimerad sammanställning av programområden och 
aktiviteter som är redovisade i: Digitala vägen till morgondagens välfärd, 
Handlingsplan[öre-samhället 2013-2015, SKL 2013. 

De sammanlagt 32 initiativen kan sorteras utifrån såväl programområden som de 
övergripande målen vilket är åskådliggjort i tabellen nedan. 

Tabell 1. Sammanställning av handlingsplanens 32 initiativ som utgör viktiga steg mot ett enklare, öppnare 
och effektivare samhälle. 

S 
Enklare vardag för Smartare och öppnare Högre kva lit et och effekt ivitet 
privatpersoner och förva ltni ng stödjer i verksamheten 
föret ag innovation och de laktighet 

Progromområdl::n 

Gemensamma fu nktioner • Min ärendeöversikt • Öppna data • Effektiv IT-dr jft 
och tjänster • Mina uppgifter • E-arkiv • E-handei 

• Mina meddelanden • Dela öppna lösningar • Digital kommunikation som 

• Mina fullmakter • Servicejämförare huvudkanal 

• Erkännande av 
föräldraskap 

Skola och larande • Tiligång tiil modern och • Enklare och effektivare 
öppen IT-infrastruktur skoladministration 
för lärande 

• Digitala lärresurser 
anpassade ti ll varje 
elevs lärande 

Naringsliv och arbete • En gemensam ingång • Enklare hantering av • Jämföra servicenivå till 

• för företagare ekonomiskt bistånd • företagare 
• Förenkla matchning för 

jobb 

• Digital 
informationsöverföring av 
uppgifter om nyanlända 

Samhällsbyggnad, • Digital beräkningstjänst • Digitalisering av gemensam 
transporter och miljd för miljöbalkstaxa bygglovsprocess 

• Geodata • Digitalisering av detalj-plan-
och 
fa stigh etsb i Id n i n gs process 

Demokrati och delaktighet • Medborgardialog med • Elektroniska val och 
stöd av it digitalisering av 

• Digital delaktighet valadministration 

• Digitalisering av 
nämndadministration 

Strukturella • E-legitimation • Bredband • Gemensam IT-arkitektur 
[drutsättningar för e- • Informationssäkerhet 
tjänster i offentlig sektor 

3 (11) 
2013-10-09 



I SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

ENKLARE VARDAG FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG 

En uppgift en gång - Mina uppgifter 
Privatpersoner och företagare ska ha möjlighet att själva komplettera sin personinformation med 
kontaktuppgifter såsom epost, mobilnummer, sekundäradress, närstående. Detta innebär en kraftig 
minskad uppgiftslämnarbörda, inte minst för barnfamiljer. Offentliga aktörer hämtar uppgifter direkt från 
tjänsten så att rätt kontaktuppgifter alltid används. 

Förväntat läge 2015 
En nationell digital tjänst för att lämna och hämta kontaktuppgifter finns tillgänglig. 

Enklare hantering av fullmakter - Mina fullmakter 
En nationell visningstjänst för hantering av fullmakter för privatpersoner och företagare och en nationell 
ställföreträdaretjänst för bland annat överförmyndare och gode män ska utvecklas. Förslag finns även att 
utveckla en fullmaktsnod för försäkringsbranschen . Projektet drivs i samarbete med E-delegationens 
myndigheter l

. 

Förväntat läge 2015 
Nationella digitala tjänster för fullmaktshantering finns t illgängliga för privatpersoner, gode män. 
överförmyndare och företagare. 

förenkla för barnfamiijer - Erkännanåe av föräidraskap 
Barnfamiljer har behov av mer samordnad kommunikation och service från offentlig sektor. Som ett viktigt 
steg mot en enklare vardag för barnfami ljer utvecklas digitala tjä nster fö r erkännande av föräldraskap och 
anmälan om delad vårdnad . Projektet drivs i samarbete med Skatteverket, Stockholm stad, Göteborgs stad 
och Malmö stad med flera. 

Förväntat läge 2015 
En nationell digital tjänst för att anmäla faderskap och delad vårdnad finns tillgänglig. 

Överblick över offentliga ärenden - Min ärendeöversikt 
Privatpersoner och företagare ska ha möjlighet att få överblick och kunna följa status på sina ärenden hos 
offentlig sektor via en gemensam översikt. Användaren väljer själv vi lka ärendetyper han/hon vill se och via 
vi lken operatör översikten ska nås. Grundprincipen är att informationen ska finnas tillgänglig där och när 
den enskilde vill. Projektet bedrivs i samarbete med E-delegationens myndigheter. 

Förväntat läge 2015 
En nationell digital tjänst för överblick av offentl iga ärenden finns tillgänglig. 

Säker digital brevlåda - Mina meddelanden' 
Privatpersoner och företag bör j större utsträckning ha möjlighet att få meddelanden från offentlig sektor 
via digitala kanaler. Eftersom det många gånger behövs en mer säker hantering av offentliga meddelanden 
än vad vanlig e-post erbjuder har det utvecklats lösningar för säker digital brevlåda för offentlig sektor. 
Tjänsten mirtdrlleddelanuerl.se vidi::l reu tveckias ti ll att iJl i en för rned lingstjänst för digit dia meddeianden för 
hela den offentliga sektorn. De klassiska breven i fönsterkuvert erbjuds användarna i digital form. Projektet 
drivs i samarbete med Skatteverket och Tillväxtverket på uppdrag av E-delegationen. 

Förväntat läge 2015 
Samtliga kommuner, landsting och regioner erbjuder priva tpersoner och företag möjlighet att motta 
integritetskänsliga meddelanden via en säker digital brevlåda . 

1 http://www.edelegationen.se/O m -ossl Ko rt -om -E -d e le ga ti o nenl 

2 http://minameddelanden.se/ 
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Komm unstyreIsen 

SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING STÖDJER INNOVATION OCH 
DELAKTIGHET 

Öppna data' 
För att leva upp till PSt-direktivets 4 intentioner och främja elektronisk åtkomst t ill offentliga handlingar, 
behöver offentlig sektor enas om ett gemensamt synsätt på hur information uttrycks. Det behöver tas fram 
gemensamma principer för att samla, strukturera och beskriva var och hur viss information finns tillgänglig 
samt vem som är ansvarig. I detta ingår regeringens initiativ med den tekniska plattformen öppnadata.se. 
SKL samarbetar inom området med bland annat E-delegationen, VIN NOVA, IT-forum Stockholm med flera. 

Förväntat läge 2015 
Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns 
lättillgängliga för tjänsteutvecklare har årligen fördubblats. 

E-arkiv 
Privatpersoner, företag, media och forska re ska erbjudas enklare tillgång till arkiverad information i 
kommuner, landsting och regioner. Det finns ett stort intresse inom kommunal sektor att införa e-arkiv. SKl 
genomför en upphandling av ramavtal för e- arkiv för kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. 
SKl arbetar också med att stödja införande ave-arkiv. 

Förvä"tat läge 2015 
Samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat införande ave-arkiv. Mer än hälften har 
implementerat e-etrkiv och påbörjat anslLltnlng av verksamhetssystem. 

Dela öppna lösningar 
Det behövs en nationell webbplats där aktörer inom offentlig sektor kan presentera och informera om 
öppna lösningar de tagit fram och som de vill dela med sig av tiil andra. Här finns också anvisning var man 
kan hämta programkoden. På webbplatsen ska bland annat den öppna tjänsten FixaMinGata för fel - och 
synpunktshantering finnas. 

Förväntat läge 2015 
Alltfler kommuner, landsting och regioner använder i större utsträckning lösningar som bygger på 
etablerade staildardei och öppen käilkod. 

Servicejämförare 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av 
kommuna la analyser (RKA) med staten och SKl som medlemmar, kommer att vidareutvecklas för att 
erbjuda öppna jämförelser och statistik på enhetsnivå. Statistiken ska presenteras som öppen data för att 
enkelt och digitalt kunna föda lokala och verksamhetsspecifika servicejämförare. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner har digitalt tillgängliggjort jämförelsetal för att den 
enskilde enkelt ska kunna jämföra olika offentligt finansierade verksamheter på enhetsnivå. 

3 http://www.vinnova.se/opendata 

4 PSI-Iagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010 :566) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 
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Kommunstyrelsen 

HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET I VERKSAMHETEN 

E-handel 
Ett stort arbete inom e-handel är redan gjort men ramverk och riktlinjer kring identifiering, signering, 
sekretess, informationssäkerhet och arkivering behöver harmoniseras med övrig e-förvaltningsutveckling. 
Dessutom behövs fortsatt stöd och information om e-handel men nu även om e-upphandling till kommuner, 
landsting och regioner. Upphandling inom offentlig sektor blir betydligt effektivare om den kan ske digitalt. 

Arbetet drivs i samarbete med Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner upphandlar elektroniskt. 

Digital kommunikation som huvudkanal 
Med syfte att öka användingen av digital kommunikation kommer projektet Språnget att marknadsföra 
tjänsten Mina meddelanden och den nya svenska e-legitimationen till privatpersoner och företagare. 
Projektet drivs i samarbete med Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan. 

Förväntat läge 2015 
Digital komrYllmik?tion är huvudkanal för merparten;;lv alla kommuner, I;:mdstirlg och regioner i deras 
kontakter med privatpersoner och företag. 

Effektiv administration och IT-drift 
Drift och förvaltning av kommuners, landstings och regioners IT-system kostar 14 miljarder kronor varje år. 
Inköp, drift, förvaltning och vidareutveckling av dessa system har en stor effektiviseringspotential som 
realiseras när man har gemensam drift och förvaltning. Ännu större vinster finns om man har gemensam 
löne- och ekonomiadministration och om man köper system och tjänster tillsammans. För att främja 
u!veckiingen mot effektivare iT-drift behövs bättre jämförelser av iT-kostnader och nyttor. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner ingår i regionala eller andra typer av kluster för 
gemensam drift och förvaltning av JT-system och löne- och ekonomiadministration. 
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Kommunstyrelsen 

SKOLA OCH LÄRANDE 

Tillgång till modern och öppen IT-infrastruktur för lärande 
Samtliga elever och lärare har behov av god tillgång till datorer, läs plattor eller andra enheter som används 
för såväl elevernas måluppfyllelse som utveckling av generella digitala kompetenser. Samtliga skolor har 
också behov aven snabb och flexibel tillgång till internet. Detta kan lösas på olika sätt men är en 
nödvändighet för att alla skolor ska kunna dra nytta av digitala läromedel och förbereda eleverna för 
framtidens arbetsliv. 

SKl har i samverkan med skolhuvudmännen genomfört ett antal gemensamma upphandlingar som skapat 
förutsättningar för att samtliga kommuner kan möta kraven på god tillgång till modern och öppen IT
infrastruktur. 

Förväntat läge 2015 
Alla elever och lärare har tillgång till moderna digitala verktyg och internet. 

Enklare och effektivare skoladministration 
Dagens skoladministrativa system är till vissa delar ineffektiva och dyra . Detta stjäl resurser från det 
pedagogiska arbetet. Det fi nns ett stort behov av nya effektiva system med öppna gränssnitt, som gör det 
möjligt att förenkla skolornas vardag och frigör tid till lärande. Vidare finns behov av att elever och målsmän 
kan följa planering, skolarbete och måluppfyllelse på ett smidigt och säkert sätt. 

Förväntat läge 2015 
En gemensam upphandling av ramavtal för öppna och effektiva skoladministrativa system har genomförts 
och merparten av alla kommuner har gemensamt avropat dessa. 

Digitala lärresurser anpassade till varje elevs lärande 
Enkel och snabb tillgång till relevanta digitala läromedel j olika format som film, text, ljud med mera är en 
avgörande faktor för elevernas lärande. Utbudet av digitala och anpassade läromedel kommer att öka j 

snabb takt. Samtidigt producerar många lärare och elever digitala läromedel som man vill dela med andra. 

SKL har tillsammans med Kronobergs-, Jämtlands-, och Västerbottensregionerna, Statens Medieråd, Di K, 
Kungliga Biblioteket och Utbildningsradion påbörjat ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för 
en kval itativ och lättillgängiig tiligång tiii digitala läromedel. 

Förväntat läge 2015 
En gemensam tjänst för skolor och elever finns tillgänglig för spridning och delning av kvalitetssäkrade 
digitala resurser med koppling mot styrdokumenten. 
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Kommunstyrelsen 

NÄRINGSLIV OCH ARBETE 

En gemensam ingång för företagareS 
Företagare ska erbjudas en från offentlig sektorsamlad digital ingång och stöd för informations- och 
tillståndsgivning. SKL ska driva på utvecklingen av verksamt.se och samordna kommunernas krav och behov. 
Projektet DUKAT för restaurangägare utgör en viktigt grund. Samarbetspartners: Myndigheterna bakom 
verksamt.se; Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket samt E-delegationen. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner har tagit initiativ till att helt eller delvis ansluta sig till verksamt.se och 
tjänstedirektivet är uppfyllt av samtliga kommuner. 

Enklare hantering av ekonomiskt bistånd 
Det ska skapas ett elektroniskt informationsstöd för handläggarnas kontroll av inkomstuppgifter från en 
sökande av ekonomiskt bistånd. Samarbetspartners: E-delegationen, uppgiftslämnande myndigheter, 
arbetslöshetskassona, Sambruk. 

Förväntat läge 2015 
Digital informationsinhämtning för ekonomiskt bistånd är etablerat i merparten av alla kommuner. 

Jämföra servicenivå till företagare 
Det ska skapas möjiigheter för att digltait kunna jämföra kommunernas service till företagare, en 
vidareutveckling av INSIKT. Samarbetspartners: Stockholm Business Alliance. 

Förväntat läge 2015 
Det är möjligt att digitalt jämföra samtiiga kommuners service till företagare och resultaten kan följas i 
realtid. 

Förenkla matchning för jobb 
Matchningsprocessen mellan arbetsmarknadens parter, för PRAO och vikarieförmedling, ska förenklas med 
en webbaserad lösning. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner använder webbaserade matchningstjänster för jobb. 

Digital informationsöverföring av uppgifter om nyanlända 
Det finns behov av digital informationsöverföring av Migrationsverkets uppgifter om nyanlända till 
kommunerna. Samarbetspartners: Migrationsverket, E-delegationen. 

Förväntat läge 2015 
Migrationsverkets uppgifter om nyanlända mottas elektroniskt av merparten av alla kommuner. 

5 https:j/www.verksamt.se/ 
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Kommunstyrelsen 

SAMHÄLLSBYGGNAD, TRANSPORTER OCH MILJÖ 

Digital beräkningstjänst tör miljöbalkstaxa 
Det finns behov av att ge verksamhetsutävare större insyn i hur miljöbalkstaxan beräknas, skapa incitament 
till mer miljöanpassad verksamhet och effektivisera kommuners handläggning. Med utgångspunkt i SKL:s 
taxemodell för miljötillsyn och bygglov ska en webbaserad beräkningstjänst tas fram. Arbetet sker i 
samarbete med bland annat Uppsala. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner använder den digitala beräkningstjänsten för milj öbalkstaxa. 

Digitalisering av gemensam bygglovsprocess 
Bygglovsprocessen är en viktig länk i samhällsbygget, men också komplex med många parter och 
myndigheter involverade. En digitaliserad process skapar möjligheter till effektivare handläggning, likväl 
som ökad transparens och självservice. Det bidrar til l att minska handläggningstider och kan medverka t ill 
ökat bostadsbyggande. Arbetet genomförs i samarbete med E-delegationen, lantmäteriet, Boverket, 
länsstyrel ser, Stockholms stad. 

Förväntat läge 2015 
Specifikation för en nationellt sammanhållen myndighetsövergripande bygglovsprocess är fastställd och kan 
användas vid upphandling av IT-stöd. 

Digitalisering av detaljplan och fastighetsbildningsprocess 
För att realisera malbilden om ökad digita l hantering och genomförande av detaljplaner inom överskådlig tid 
behöver pilotprojekt stödjas. Det kan ge en ökad effektivisering och tydlighet inom til lämpningen av plan
och bygglagen. Arbetet sker i samarbete med branschen, Boverket, lantmäteriet, Regeringskansliet och 
Länsstyrelsen. 

Förväntat läge 2015 
Specifikation för en nationellt sammanhållen myndighetsövergripande detaljplan och 
fastighetsbi!dningsprocess är fastställd och kan användas vid upphandling av IT-stöd. 

Goodata 
SKl och lantmäteriet driver det gemensamma programmet Svensk GEOprocess. Syftet är att underlätta för 
medborgare, företag och myndigheter att få tillgång till enhetliga grundläggande geodata med bra kvalitet 
och till rimliga priser. Detta ska bli möjligt genom en effektivisering av verksamhetsprocesser inom Svenskt 
Lantmäteri . 

Förväntat läge 2015 
Til lgången har förbättrats till enhetlig grundläggande geodata med bra kval itet och till rimliga priser. 



Kommunstyrelsen 

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 

Medborgardialog med stöd av IT' 
Politiska beslutsprocesser behöver bli mer tillgängliga och transparenta och medborgarnas inflytande öka 
genom användande av tT-lösningar. Metodstöd och erfarenheter samlas på SKL:s webbplats. Dessutom 
kommer särskilt stöd ges för att utveckla visualisering och modererade dialogforum. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av alla kommuner, landsting och regioner använder sig av digitala verktyg för att utveckla 

dialogen med medborgare. 

Digitalisering av nämndadministration 
Allt fle r kommuner, landsting och regioner förser sina förtroendevalda med läs-jsurfplattor för att 
modernisera arbetet i styrelser och nämnder, det ger också en avsevärt minskad pappersförbrukning och 

minskad portokostnad. SKl har delat med sig av programkoden till Digitala Dagordningen 7 som är ett stöd 
för att hantera möten digitalt. 

Förväntat läge 2015 
Merparten kommuner, landsting och regioner har digitaliserat nämndadministrationen. 

Digital delaktighet' 
SKl är partner i Internetstifteisens kampanj för ökad digital delaktighet - Oigide!. 'rrots en god tillgång till 

internet och en hög förekomst av datorer j olika former så finns ett stort behov av att stötta och utbilda de 
som ännu inte har sett möjligheterna och därmed inte använder internet. Kampanjarbetet bedrivs genom 

lokala insatser via studieförbund, bibliotek, kommuner med flera. 

Förväntat läge 2015 
Målet för hela kampanjen Digidel som startade 2011 är att fram till hösten 2013 få 500 000 fler att använda 
internet. Fram tiJI201s ska ytterligare 200000 använda internet. 

Elektroniska val och digitalisering av valadministration 
I en förstudie kartläggs behovet av IT-stöd för det administrativa valarbetet, alltifrån, planering av 
valarbetet, digitala röstlängder till rösträkning. SKl bevakar vallagskommittens arbete för att skapa säkrare 

val 2014. Frågan om elektroniska val finns på agendan och vi följer utvecklingen inom området . 

Förväntat läge 2015 
Försöksverksamhet vid valet 2014 har skapat möjligheter för elektroniska va l. 

6 http ://www.skl.se/vi arbetar med/demokrati/medborgardialog/medborgardialog med it stod 

7 http ://www.digitaladagordningen.se/ 

8 http://www.digidel.se/ 
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Kommunstyrelsen 

STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR E-TJÄNSTER I OFFENTLIG SEKTOR 

Gemensam Ir -arkitektur 
SKL deltar genom E-delegationen i utskottet för ett natione llt interoperabilitetsramverk. Ambitionen är att 
skapa ett ramverk för offentlig sektors IT-arkitektur. 

SKl driver också ett projekt i samverkan med bland annat Västerås för att skapa en kommungemensam 
begreppsstruktur som ska underlätta digital tjänsteutveckling. 

Förväntat läge 2015 
Grundläggande tekniska förutsättn ingar och principer för samverkan är överenskomna och etablerade inom 
offentlig sektor. 

E-legitimation 
Det f inns personer som varken vill eller kan skaffa sig en kommersiellt tillhandahållen e-legitimation. Därför 
har SKl, Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan tagit initiat iv till att även en statfig e-legitimation 
ska finnas tillgänglig inom ramen för Svensk e-legitimation. 

Förväntat läge 2015 
Fler privatpt:rsone( och fört:tag har, i jilmföft:lse med 2012, el) e-legitimation och alwänder den för 
offentliga e-tjänster. 

Informationssäkerhet 
Med tanke på att studier visar att Sverige har en hel del utmaningar att ta tag i inom 
informationssäkerhetsområet kommer SKL tillsammans med Myndigheten för säkerhet och beredskap 
(MSB) och informationssäkerhetsnätverket att förbättra vägledningar och stöd tili kommuner, iandsting och 
regioner. SKL ska också tillsammans med MSB, Post- och telestyrelsen (PTS) och Internetstiftelsen.se stödja 
införandet av robust och säker adressering på internet i kommuner, landsting och regioner. 

Förväntat läge 2015 
Det systematiska och behovsanpassade arbetet med informationssäkerhet j kommuner, landsting och 
regioner har förbättrats väsentligt. 

Bredband 
Kommunernas och regionernas aktiva agerande kring bredband, till exempel genom att upprätta 
bredbandsstrategier, är avgörande för real isering av målen för bredbandspolitiken. 

Förväntat läge 2015 
Merparten av kommuner och regioner har tagit fram en bredbandsstrategi som tillgodoser samhällets 
behov av elektroniska tjänster. 

Länkar till mer information 
Handlingsplanen i sin helhet finns att ladda ned p SKLs webbplats: 

Digitala vägen till morgondagens välfärd - HANDLlNGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 

2013-2015 

SKLs Center för eSamhället rCeSam) samordnar det nationella arbetet med 
handlingsplanen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler 
Internet rymmer idag ett stort antal olika kanaler utöver den traditionella hemsidan. 
Kanaler som dessutom är tillgängliga via, och anpassade för, andra typer av enheter 
utöver persondatorer. Kommunens webbplats sala.se är dock fortsatt den primära 
och prioriterade kanalen och den naturliga utgångspunkten för kommunens närvaro 
på internet. 

Denna riktlinje och benämningen sala.se avser att tillsvidare gälla för samtliga 
publika internetkanaler som kommunen använder för sin 
medborgarkommunikation. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Riktlinjens målsättningar för sala.se ansluter till de övergripande målen som är 
formulerade i e-strategiskt program för Sala kommun: 

Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Denna riktlinje anger hur sala.se som publikt verksamhetssystem ska utformas och 
nyttjas för att bidra till att uppfylla de övergripande målen i e-strategiskt program 
2014-2016 samt ta en aktiv roll och medverka i de aktiviteter som är beslutade i 
Handlingsprogram för e-förvaltning 2014-2016. 

Observera att en måluppfyllelse för sala.se inte kan verkställas isolerat för hemsidan 
utan är avhängig och beroende av genomförandet av övriga initiativ och aktiviteter 
inom e-förvaltningens programområden. 

Egna utgångspunkter 
Utöver ovanstående överordnade mål och aktiviteter ingår även hänsyn till följande 
utgångspunkter för kommunens arbete med sala.se: lagar, förordningar och 
föreskrifter; övriga lokalt antagna styrdokument och avtal med leverantörer. 

ALLMÄNT OM SALA.SE 
Bland kommunens internetkanaler är webbplatsen www.sala.se navet i den publika 
kommunikationen över internet. Webbplatsen är i första hand en 
kommunikationskanal, men som sådan har den en strategisk betydelse som länk och 
förmedlare mellan medborgaren och kommunens e-förvaltning, övriga 
verksamheter och förtroendevalda församlingar. 

Not. Riktlinjen är ytterligare konkretiserad i Aktivitetsplan för salase och i 
Tillämpningsreglerför salase. 
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Kommunstyrelsen 

Målsättningar för sala.se 
Utifrån övergripande mål i e-strategiskt program för Sala kommun, aktiviteter inom 
Handlingsprogram för e-förvaltning 2014-2016 och egna utgångspunkter enligt 
ovan, är följande tio målsättningar formulerade för sala.se: 

1. Medborgarna i centrum 
Medborgarnas behov ska stå i centrum för utvecklingen av och innehållet i sala.se. 

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

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

Sala.se ska vara den prioriterade kanalen för kommunikation och självservice 
mellan medborgarna och kommunen. 

3. Självservice 
Våra e-tjänster är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval för 
ärendekommunikation med kommunen. 

Självservice ska vara en integrerad huvuddel i sala.se och prioriterad i den grafiska 
layouten. Medborgarnas förfrågningar ska kunna slutföras inom den digitala miljön 
utan att kräva andra kanaler. 

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

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

6. Tillgänglighet 
Sala.se ska i största möjliga utsträckning vara tillgänglighetsanpassad och utgå från 
nationellt antagna riktlinjer och vägledningar. 

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

8. Sala.se ska ligga i framkant 
Sala kommun ska vara engagerad och följa webbutvecklingen för att löpande 
förbättra kommunens webbservice. Sala.se ska vara i nivå med de bästa kommunala 
webbplatserna som ska återspeglas i oberoende nationella bedömningar som 

2(3) 

2013-10-09 



Kommunstyrelsen 

årligen utförs för den offentliga sektorn. Kommunen tar också egna initiativ till att 
mäta och utvärdera webbplatsen. 

9. Sala.se ska spegla attraktiva Sala 
I en mindre kommun som Sala bär sala.se ett särskilt ansvar för att förmedla och 
marknadsföra kommunens attraktiva värden som utgör argument för att såväl 
stanna kvar i kommunen som att flytta in till Sala. 

10. Samverkan 
Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällstjänster är starkt 
sammankopplade prövar vi fortlöpande möjligheter till den samverkan som i 
förlängningen är en förutsättning för en effektive-förvaltning av hög kvalitet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Riktlinje för IT- och kommunikationssäkerhet i Sala kommun 

ÖVERGRIPANDE MÄL 
Riktlinjens målsättningar för informationssäkerhet ansluter sig till de övergripande 
målen som är formulerade i e-strategiskt programför Sala kommun: 

• Enklare vardag för medborgare och företag 

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

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

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Informationssäkerhet ingår även som ett särskilt programområde, Strukturella 
förutsättningar för e-tjänster i Offentlig sektor, i Handlingsprogram för e-förvaltning 
2014-2016. Inom programområdet pågår ett nationellt initiativ för 
informationssäkerhet enligt följande: 

Informationssäkerhet 
Med tanke på att studier visar att Sverige har en hel del utmaningar att ta tag i inom 
informationssäkerhetsområet kommer SKl tillsammans med Myndigheten för säkerhet och beredskap 
(MSB) och informationssäkerhetsnätverket att förbättra vägledningar och stöd tiil kommuner, landsting och 
regioner. SKL ska också tillsammans med MSB, Post- och telestyrelsen (PTS) och Internetstiftelsen.se stödja 
införandet av robust och säker adressering på internet i kommuner, landsting och regioner. 

Förväntat läge 2015 
Det systematiska och behovsanpassade arbetet med informationssäkerhet i kommuner, landsting och 
regioner har förbättrats väsentligt. 

För kommunens del inom handlingsprogrammets initiativ Informationssäkerhet 
gäller ett samordnings- och bevakningsansvar samt en beredskap för införande eller 
anpassning när det föreiigger en färdigutvecklad tjänst, funktion eiler vägledning 
enligt den nationella handlingsplanen. 

Egna utgångspunkter 
Utöver ovanstående mål och aktiviteter ingår även följande utgångspunkter för 
kommunens arbete med IT-säkerhet: lagar, förordningar och föreskrifter; våra egna 
lokala krav och avtal med leverantörer 

Not. Riktlinjen är ytterligare konkretiserad i Aktivitetsplan för [T-säkerhet och i 
Tillämpningsregler för [T-säkerhet med rollbaserade lT-säkerhetsinstruktioner. 
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ALLMÄNT OM KOMMUNENS IT-SÄKERHET 
Den information som kommunen lagrar i sin IT -miljö är en av våra viktigaste 
resurser och hanteringen av denna tillgång är en viktig del i arbetet med 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

Med IT -säkerhet avses: 

att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett 
spårbart sätt. 

• att informationen är och förblir riktig. 

att IT-säkerhet är en integrerad del av vår verksamhet. Alla som hanterar 
informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla IT-säkerheten. Det är 
också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till 
säkerhetsarbetet. 

att var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan 
p3verka säkerheten för våra informationstilIgångar. 

att kommunens alla verksamhetsdelar är bundna av denna riktlinje vilket 
medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
denna. 

• att medarbetare som använder kommunens informationstillgångar på ett sätt 
som strider mot denna riktlinje kan bli föremål för disciplinära åtgärder. 

Målsättningar för IT- och kommunikationssäkerhet 
Utifrån övergripande mål i e-strategiskt program [ör Sala kommun, aktiviteter inom 
Handlingsprogram[ör e-Jörvaltning 2014-2016 och egna utgångspunkter enligt 
ovan, gä!!er följande målsättningar för kommunens IT -säkerhet. 

1. Alla medarbetare har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 

2. Informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och 
stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man 

3. Ingångna avtal är kända och följs 

4. Krishanteringsförmågan upprätthålls 

5. Investeringar i form av information och teknisk utrustning har tillräckligt 
skydd 

6. Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur 
för extern och intern datakommunikation 

7. Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för vår 
verksamhet analyseras fortlöpande 

8. Händelser i informationssystem som kan leda till negativa konsekvenser 
förebyggs 
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Kommunstvrelsens förvaltmng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

BLN § 81 

Justerandes sign 

\Ink .2013 ·10- 1 fi 
2013-10-08 

' . . 013.7-

Begäran om investeringsmedel till Västerfärnebo skola 

INLEDNING 

Dnr 2013/211 
BLN nr 13/60 

Delar av Västerfärnebo skolas lokaler har varit tomma eller använts i begränsad 
omfattning, sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012. Under 2013 har därför 
ettgediget planeringsarbete pågått, för att koncentrera verksamheten till de lokaler 
som är nödvändiga för nuvarande omfattning och de prognoser som finns för 
upptagningsområdet. Kostnaderna för dessa åtgärder ryms inte inom 
skolförvaltningens nuvarande ram för drift eller investeringar. Det har varit 
angeläget att få denna planering väl förankrad bland elever och personal som finns i 
skolan. Av det skälet kunde investeringsbehoven inte presenteras i nämndens 
underlag till 2014 års strategiska plan. 

Beredning 
• Beslutsunderlag- Begäran om investeringsmedel till Västerfärnebo skola från 

skolchef j uneAnn Wincent. 

Skolchef j uneAnn Wincent föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att 2014 års budget kompletteras med 
investeringar i Västerfärnebo skola, med sammanlagt 1,0 mkr. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att 2014 års budget kompletteras med 
investeringar i Västerfärnebo skola, med sammanlagt 1,0 mkr. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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MISSIV 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

ÄRENDE 8 

DNR 2013/211 
BLN NR 13/60 

J UNEANN WINCENT 
DIREKT: 0224-74 80 Dl 

Bildnings- och lärandenämnden 
salakommun 

Begäran om investeringsmedel till Västerfärnebo skola 
Delar av Västerfärnebo skolas lokaler har varit tomma eller använts i begränsad 
omfattning, sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012. 

Under 2013 har därför ett gediget planeringsarbete pågått, för att koncentrera 
verksamheten till de lokaler som är nödvändiga för nuvarande omfattning och de 
prognoser som finns för upptagningsområdet. 

Förvaltarenheten, skolförvaltningens ledning, men framför allt personal och ledning 
för Västerfärnebo skola har sett över de möjligheter som finns, för att få bästa 
möjliga lösning. Det man kommit fram till är att nuvarande A-hus, det vill säga den 
ursprungliga delen av skolan, lämnas. Detsamma gäller den byggnad som kallas 
Prosthagen. Däremot behöver nuvarande B-hus vissa förändringar, för att rymma 
bland annat skol- och ortsbibliotek samt fritidslokaler. Det kräver komplettering 
med toaletter och en enklare köksdeL En enklare vindskyddad förbindelse mellan 
skolbyggnaderna planeras också. 

Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas bli uppemot 1,0 mkr och ryms inte inom 
skolförvaltningens nuvarande ram för drift eller investeringar. Det är ändå en 
kostnadseffektiv lösning, eftersom andra lokaler kan lämnas och eventuellt 
användas för andra ändamål. 

Det har varit angeläget att få denna planering väl förankrad bland elever och 
personal som finns i skolan. Av det skälet kunde investeringsbehoven inte 
presenteras i nämndens underlag till 2014 års strategiska plan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att bildnings- och lärandenämnden 
beslutar 

att hos fullmäktige begära att 2014 års budget kompletteras med investeringar i 
Västerfärne bo skola, med sammanlagt 1,0 mkr 

j uneAnn W in cent 
Skolchef 



BLN § 82 

Justerandes sign 

e1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-08 

Begäran om permanent utökad ram från och med 2014 

INLEDNING 

Dnr 2013/212 
BLN nr 13/61 

Timantalet i matematik i grundskolan utökas från och med hösten 2013 med 120 
timmar om året. Till detta ändamål utökar staten bidraget till Sveriges kommuner 
permanent med 500 mkr. Sala kommuns andel av detta utgör c:a 1,25 mkr. 

Beredning 
• Beslutsunderlag- Begäran om permanent utökad ram från och med 2014 från 

handläggare Jakob Fjellander. 

Handläggare Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära permanent utökad ram från och med 2014 med 
l 250 tkr. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära permanent utökad ram från och med 2014 med 
l 250 tkr. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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MISSIV 

ÄRENDE 9 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

ONR 2013/212 
BLN NR 13/61 

JAKOB FJELLANDER 
DIREKT: 0224-74 BO 03 

Bildnings- och lärandenämnden 

MISSIV 

Begäran om permanent utökad ram från och med 2014 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att hos Kommunfullmäktige begära permanent utökad ram från och med 2014 med 
1 250 tkr. 

Ärendet 
Timantalet i matematik i grundskolan utökas från och med hösten 2013 med 120 
timmar om året. Till detta ändamål utökar staten bidraget till Sveriges kommuner 
permanent med 500 mkr. Sala kommuns andel av detta utgör c:a 1,25 mkr. 

Källhänvisning 
Regeringens proposition 2012/13:64, varur här återges utdrag ur punkt 6.1: 

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 25) föreslog 

regeringen att nivån på anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning under 

utgiftsområde 25 ska ökas med 250 miljoner kronor 2013 och beräknade att 

nivån ska ökas med ytterligare 250 miljoner kronor fr.o.m. 2014. Det innebär 

en permanent nivåhöjning med 500 miljoner kronor fr.o.m. 2014 i förhållande 

till 2012 års nivå. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag 

(bet. 2012/13:FiU3, rskr. 2012/13:135). Dessa medel bedöms täcka 

huvudmännens kostnader till följd av det nya åtagandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

2013/255/1 
Sammanträdesdatum 

BLN § 84 

Justerandes sign 

Avgifter i kulturskolan 

INLEDNING 

2013-10-08 

Dnr 2013/208 
BLN nr 13/59 

Idag fastställer kommunfullmäktige avgifterna inom kultursko lan. Avgifterna i 
behöver dock bli mer flexibla och snabbt anpassningsbara. Om avgiftssättningen 
delegeras till bildnings- och lärandenämnden, skulle hanteringen av dessa frågor 
förenklas. 

Beredning 
• Bilaga Avgifter inom kulturskolan från kanslichef/tf rektor Kulturskolan 

Benny Wetterberg hid.nr 2013.2065. 

Kanslichef/tf rektor Kulturskolan Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan 
delegeras till bildnings- och lärande nämnden. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan 
delegeras till bildnings- och lärandenämnden. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

(j)} 
Utdragsbesty~ 
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MISSIV 

Avgifter i kulturskolan 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att hos fullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan delegeras till 
bildnings- och lärandenämnden. 

Ärendet 
Idag fastställer kommunfullmäktige avgifterna inom kulturskolan. Avgifterna i 
behöver dock bli mer flexibla och snabbt anpassningsbara. Om avgiftssättningen 
delegeras till bildnings- och lärandenämn den, skulle hanteringen av dessa frågor 
förenklas. 
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BENNY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 



SKOLFÖRVALTNINGEN 
Ben ny Wetterberg 

Avgifter inom kulturskolan 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

l (2) 
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BILAGA 
DNR 2013/208 

H ID. NR 2013.2065 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT NR 0224-74 80 02 

Kulturskolan har en bred musikverksamhet och kan erbjuda barn och ungdomar 
undervisning i gitarr, sång, piano, violin, slagverk, folkmusik, och vanligaste 
blåsinstrumenten men även !T och annan teknik i musiken. För dem som vill, finns 
också möjlighet att sjunga i kör eller spela och i orkestrar av olika slag. Därutöver 
finns kurser i bild och form. 
Kulturskolan har cirka 400 elever som möter ett tiotal anställda med olika 
specialkunskaper. 
Bildnings- och lärandenämnden har tidigare under 2013 föreslagit en höjning av 
deltagaravgiften, ett ärende som dags dato inte behandlats av fullmäktige. 

Kultursskolan i Sala vill utvecklas till en ännu starkare kulturaktör för barn och 
ungdomar i Sala och är i ett spännande utvecklingsskede. 

Kulturskolan genererar med nuvarande elevunderlag cirka 400 tkr i intäkter via 
avgifter varje år. Grundavgiften för instrumentalundervisning är idag 625 kronor 
per termin och debiteras från och med tredje lektionstillfället För andra barnet är 
avgiften 300 kr och för tredje barnet avgiftsfritt. Ett musikinstrument kostar 250 kr 
per termin att hyra. För varje ytterligare ämne debiteras 300 kr. Detta gäller alla 
barn i familjen. Terminsavgiften för vuxna är 1000 kronor. Barn och ungdomar har 
alltid företräde till platserna. 

Avgiftskonstruktionen utgör dock ett hinder i arbetet att utveckla 
undervisningsformerna. De är i grund och botten anpassade till en modell där 
eleverna kornmer en gång i veckan och får enskild undervisning i 20 minuter. Det 
finns inga särskilda avgifter för grupper, deltagande i orkestrar, kortare 
introduktionskurser, intensivundervisning, etcetera. Kulturskolan vill också ha 
möjlighet att bredda sitt utbud till andra kulturformer, skapa musikteater, arbeta 
med bild, form, dans och liknande i enstaka projekt. 

Idag beslutas avgifterna av fullmäktige, vilket gör det ganska krångligt, eller rent av 
omöjligt att snabbt kunna anpassa dem till sådana nya arbetssätt och 
förutsättningar. Inom vissa områden kan även utomstående aktörer bli inblandade, 
med egna avgiftssystem. 

SALAKOMMUN 
skolförvaltningen 
Box 304 

733 25 SALA 

Besöksadress: Drottninggatan 5 

Växel: 0224-553 91 
Fax: 0224-77446 
skf@sala.se 

www.sala.se 

Benny Wetterberg 
Kanslichef 

Ben ny. W ett e r be rg@sa la.se 
Direkt: 0224-554 86 



skolförvaltningen 

Avgifterna i kulturskolan behöver därför bli mer flexibla och snabbt 
anpassningsbara. Om avgiftssättningen delegeras till bildnings- och 
lärandenämn den, skulle hanteringen av dessa frågor förenklas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås bildnings- och lärandenämnden besluta 
att hos fullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan delegeras till 
bildnings- och lärandenämnden. 

Benny Wetterberg 

Kulturskalechef 
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Verksamhetsplan 2014·2016 

Kommunstyrelsen 

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

EU 2020 sTRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättnings
strategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 
2020-strategin. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen ska utvecklas -är 
utgångspunkten för målstyrningsprocessen. 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 genom
gångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. 
Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. 

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

DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och 
grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

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

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

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 
nämndernas respektive verksamhetsplan er. Nämnderna skall även 
ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 
planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska 
planen. 
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BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 

ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 
ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen 
har uppf"yllts. 
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Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa 
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och 
lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör till 
jävsnämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt 
ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och 
förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt 
så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som 
räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämn d. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument 

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

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

VERKSAM HETSANSVAR 
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VÅR VERKSAMHET 2014-2016 

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

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

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

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förbättra allmänhetens 
och företagens erfarenheter av Sala kommun. Kontoret skall bidra 
med ett bra arbete för att förbättra företagsklimatet 
Samhällsbyggnadskontoret strävar efter ett konsultativt arbetssätt. 
Målet är att ge bästa möjliga service till medborgarna samtidigt som 
man säkerställer en rättssäker, snabb och kostnadseffektiv hantering 
av de ärenden som berör kontorets arbetsfält. 

KOMMUNCHEF 

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

Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens 
förvaltning. 

I kommunstyrelsens förvaltning ingår följande verksamheter: 

• 
• 
• 
• 
• R,äc[dnirJg~tjij'flst 

• Ekonomiko'fl(of 

• Personalkontor 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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MEDBORGARKONTOR 

Informationsenhet 
Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena 
information, marknadskommunikation, kontorsservice, energi
rådgivning, samhällsvägledning, trygghets- och säkerhetsarbete. Till 
det kommer ansvar för kommunens medborgarkontor, reception 
samt Salas turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar 
med är medborgare, boende/inflyttare, besökare och turister. 

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

Administrativ enhet 
Administrativa enheten har till uppgift att stödja, förvalta och sköta 
de administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

/T-enhet 
!T-enhetens verksamhet syftar till att Sala kommunsIT-system har 
hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge hög 
kvalitet på stöd och service till användarna. IT -enheten arbetar även 
strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT -system. 
I det strategiska arbetet ingår även att driva och utveckla IT ur ett 
infrastrukturperspektiv för kommunen som helhet. 

juridisk enhet 
Konsumentbyrån är en verksamhet med privatekonomisk 
rådgivning. Enheten arbetar också med skuldrådgivning. 

Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla 
ärenden inom överförmyndarverksamheten. 

KUL TUR- OCH FRITIDSKONTOR 

Kultur- och fritidskontoret ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett 
omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 
Aktiviteterna ska vara tillgängliga såväl fysiskt, geografiskt som 
ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till aktivt deltagande i 
aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen 
främjas. 

Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska 
prioriteras. 

Föreningsservice 
Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom 
kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidskontoret har en 
positiv inställning till föreningssamarbete och ser föreningslivet som 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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en viktig partner när det gäller att förnya och utveckla kultur- och 
fritidsutbudet. Kultur- och fritidsnämndens insatser är stödjande och 
kompletterande. 

Biblioteket 
Biblioteksverksamhet bedrivs vid stadsbiblioteket i Salasamt vid 
utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Mö klinta. 
Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets 
webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 
timmar om dygnet. 

Ungdomsverksamhet 
Fritidsgårdar drivs i Täljstenen och ideellt med kommunalt stöd i 
Mö klinta, Västerfärnebo och Ransta. 

Kultur 
Kultur- och fritidskontoret stöttar lokala föreningslivet i Sala med 
föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarterat Täljstenen där det 
pågår utställningar, musikevenemang och teatrar. Där finns också 
Agnelimuseet och även ett cafe som bas mitt i Täljstenen. 

Lärkan 
På Lärkans sportfält finns en simhall, en idrottshall, en ishall, två 
fullstara gräsplaner, en konstgräs plan, en friidrottsanläggning med 
allvädersban or, och en curlinghall som drivs i föreningsregi 

SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR 

Planering och utveckling 
Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, 
exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera 
samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer, 
översikts- och detaljplaner, samt utarbeta strategier för att 
åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. 

I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala 
planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på 
kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och 
utvecklingsarbetet. 

Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar 
för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklings
frågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt 
beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva 
lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. Att 
det finns bra kommunikationer till och från Sala är en viktig 
framgångsfaktor när det gäller kommunens utveckling. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Byggenheten sköter den verksamhet som normalt tillhör 
byggnadsnämnden. Dessutom ingår bostadsanpassning i enhetens 
verksamhet. Verksamheten är framförallt reglerad i plan- och 
bygglagen och plan- och byggförordningen, men även i andra lagar 
finns bestämmelser som påverkar arbetsuppgifterna. 

Byggenheten ska därmed fullgöra kommunens uppgifter inom plan
och byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnads
verksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stads
och landskapsmilj ö, följa utvecklingen och ta initiativ i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med 
myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och 
upplysningar i plan- och byggnadsfrågor samt övervaka 
efterlevnaden av plan- och bygglagen. 

Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i 
enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att 
alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighets
utövningen och med den service som ges. Samtidigt ska verksam
heten bedrivas så att de mål som satts upp av Sala och H e by 
kommuner uppfylls. Alla tillståndsärenden ska, liksom tillsynen, 
behandlas så att byggnadsverksamheten i kommunerna uppfyller de 
lag- och kvalitetskrav som byggenheten har till uppgift att 
kontrollera. Rättvisa och rättssäkerhet är viktiga i verksamheten. 

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

Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten. 

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

Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen 
ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för 
verksamheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras. En 
aktuell resursbehovsutredning skall finnas där kommunens 
resursbehov samt tillgängliga resurser finns redovisade. 

Kommunens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen är nu 
överflyttad från vård och omsorg till samhällsbyggnadskontoret och 
kommer att integreras med tillsynen enligt livsmedelslagen. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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TEKNISKT KONTOR 

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

Serviceförklaringar 

• Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor. 

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

• Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad. 

Lokalförvaltning 
Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av 
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 nybyggnation er, 
lokal planering, upphandling av lokalvård samt kontroll av 
densamma. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med 
driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och 
energihushållning genomförs kontinuerligt. 

Miljö- och naturvård 
Miljöingenjörens uppgift är att stödja kontorets enheter i frågor som 
gäller miljö samt att föra kontorets talan i miljöfrågor i ett större 
kommunperspektiv. I detta arbete förekommer utredningar, 
projektledning, deltagande i samverkansgrupper m m. 

Miljöfrågorna är högt prioriterade inom kontoret varför det interna 
arbetet ökar från år till år. För målperioden kommer tyngdpunkten 
ligga på samordning av "Uthållig kommun" inom tekniska kontorets 
ansvarsområden samt frågor kring förorenad mark. 

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, trafiklinje-målning 
samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer. 

Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och 
avlopp samt om byggnationer av befintliga gator i samband med VA
saneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift 
och underhåll av ett antal enskilda vägar. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Serviceförklaringar 

• Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med 
vintersäsongen 2011- 2012. 5 cm för både gator och gång
och cykelvägar, mot tidigare 1 O cm för gator och vägar. 

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

Skogsverksan1het 
skogsverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens 
skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest 
Stewardship Council' s principer. Det innebär bland annat att Sala 
kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv 
med det övergripande målet att naturvård, rekreation och 
ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart 
nyttjande av skogen. 

För kommunen innebär certilieringen även verktyg för att bedriva 
ett aktivt miljöarbete enligt fastlagda riktlinjer, som kan följas upp 
och utvärderas. Ett samarbete finns med bildnings- och 
lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och 
gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby 
Naturbruksgymnasium. skogvaktartjänsten är från och med 2012 en 
samordnad tjänst som utöver arbetsuppgifterna som skogvaktare på 
gatajpark nu även innefattar arbetsuppgifter som skogsinstruktör på 
skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är även huvudentreprenör på 
kommunens avverkningar och gallringar. 

Gruvans vattensysten1 
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. Konditionen på 
dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att 
säkerställa flödena och minska risken för dammgenom brott. 

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

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

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

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det 
enskilda vägnätet. 

Serviceförklaringar 
• Handläggningstiden för parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade ska inte vara längre än 4 veckor. 

Kostverksamhet 
Kostenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och 
fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala 
kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de 
serverade måltiderna. 

Måltiderna ska serveras i en trevlig miljö med ett välkomnande 
bemötande av våra gäster. Kostenheten strävar efter att servera 
måltider utan onödiga tillsatser. Måltiderna ska vara närings
beräknade. Maten ska se aptitlig ut, lukta gott och vara fint upplagd. 

Serviceförklaringar 
Kostenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i förskolan, 
barn i skolan samt för äldre: 

• http://www.slv.se 

Renhållning 
Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och 
slam från alla hushåll och företag i Sala kommun med hjälp av 
entreprenörer. Renhållningen har moderniserats med GPS-utmärk
ning samt elektronisk tömningsregistrering. Detta leder till en höjd 
servicenivå samt underlättar för en effektivare kundtjänst service. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 



15 {62) 

Verksamhetsplan 2014~2016 
Kommunstyrelsen 

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 o/o 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 sen 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 tilllämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Varje kommun skall enligt LSO anta ett handlingsprogram för hur 
olyckor som föranleder räddningsinsats minskas och avhjälps. 
Handlingsprogrammen fastställs av kommunfullmäktige för en 
mandatperiod i taget och är styrande för kommunens o lycks
förebyggande och skadeavhjälpande arbete. De nu gällande 
handlingsprogrammen är antagna 2012-02-09 i Sala kommun och 
2011-05-17 i Heby kommun. 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan 
inträffa i kommunen samt hur sådana kan påverka den egna 
verksamheten, samt ha en god förmåga att hantera krissituationer. 
Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för 
hantering av extraordinära händelser, med risk- och 
sårbarhetsanalys som grund. 

Handlingsprogram 

O lycksförebyggande verksamhet 

Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: 
Kommunens innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker 
kommun och upplevelsen skall enligt statistik från nationella 
myndigheten öka. 

Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats skall minska. 
Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall vara 
lågt. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Åtgärder för att nå målen och där särskilt ansvar vilar på 
räddningstjänsten är: 
Utföra myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. 

Kommunernas anställda skall kunna göra adekvat insats vid olyckor 
innan räddningsinsats påbörjas. 

Öka kunskapen hos kommuninnevånarna så att adekvat insats görs 
vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Kommunernas mål i handlingsprogrammet är att: 
Den nationella ambitionen att färre skall omkomma eller skadas vid 
olyckor samt att mindre skall förstöras vid olyckor skall återspeglas i 
Räddningstjänsten Sala Hebys eget arbete. 

Vid de olyckor som ändå inträffar trots de förebyggande insatserna 
skall räddningsarbetet ske med hög kvalitet. Detta sker genom att 
strukturerade förberedelser finns för stegen före, under och efter 
räddningsinsatsen. 

Åtgärder för att nå målen och där ansvar vilar på 
räddningstjänsten är: 
Fortlöpande följa kommunens riskbild och förändra arbetssätt 
utifrån behoven. 

Före insats skall bra larmplaner finnas så att lämpliga resurser 
larmas. Utveckling av effektivt räddningsarbete med teknik och 
metoder skall ha ske. Personalen skall vara välutbildad och övad för 
uppdraget 

Under insats skall Räddningstjänsten Sala Heby ha god lednings
förmåga. Förmågan skallleda till att den egna organisationens 
resurser utnyttjas så att olyckorna effektivt och snabbt avhjälps. 
Samverkansavtal som underlättar detta skall finnas i erforderlig 
omfattning. 

Efter räddningsinsats skall denna avslutas så att de drabbade får råd 
och stöd i den uppkomna situationen. O lycksundersökning skall ske 
efter varje insats. 

lVPA (i väntan på ambulans)skall utföras av alla stationerna. 

Räddningstjänsten Sala H e by omfattar 7 brandstationer med varsitt 
primärområde och den enda heltidsbemannade stationen finns i Sala. 
Det finns normalt 28 personer i jour eller beredskap. 

Krisberedskap 

Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. 
Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i 
fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd 
beredskap och krig. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Kommunstyrelsen 

Kommunen ska arbeta fram en risk- och sårbarhetsanalys för 
extraordinära händelser i fredstid. Denna ska ligga till grund för en 
plan för hantering av extraordinära händelser. 

Inom ramen för det geografiska områdesansvaret, som kommunen 
nu har enligt lag, ska samverkan ske med andra 
krishanteringsaktörer som verkar i kommunen. 

EKONOMIKONTOR 

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

Från halvårsskiftet 2012 infördes ett centraliserat ekonomikontor 
vilket innebär att förvaltningsekonomerna och två upphandlare 
organisatoriskt överförts till ekonomikontoret Syftet är att få ett 
enhetligt synsätt i ekonomifrågor och att kommunledningens 
budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade 
organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, 
enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktio n, högre 
kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion 
förstärks även den interna ekonomiska kontrollen. 

PERSONALKONTOR 

Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för 
utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och 
arbetsgivarfrågor. Här ingår att, inom personal området, utveckla 
styrdokument, rutiner och processer och fungera som ledningsstöd. 

l personalkontorets uppgifter ingår även övergripande arbetsrätts
liga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd 
och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och 
arbetsrätt 

Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det 
gäller drift och utveckling av lönesystemet Även samarbete för 
gemensamt utbyte inom personalområdet har inletts under hösten 
2012. 

ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder är ett 
nödvändigt förhållningssätt i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra 
och anpassa personalarbetet utifrån var tids behov och 
förutsättningar. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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NÄMNDENS MÅL 
o •• 

l PERSPEKTIVET HALLBART SAMHALLE 

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 til/21 596. Visionen är att 
Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. 

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

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

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

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Kommunstyrelsen 

Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som 
arbetats fram mellan 2008 och 2013,/ortsätter efter antagandet. För 
att planen ska fungera som den är tänkt- som ett helhetsgrepp om vad 
som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras 
ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en 
inspirationsbilaga/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 
201 O med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter 
fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet 
med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar 
riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och 
kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som 
infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. 

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

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabell l: Ett växande Sala 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala utvecklas när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 ___ , _____ 
Befolkningsutvecklingen är positiv 

Antalet fastställda detaljplaner för 
bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde 
tkr) 

Antalet lägenheter ökar 

sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringsrivs 
ranking med 20 % 

-förändring 

+28 +33 +36 

9 st 3 st 9 st 

1361 1212 1237 

+93 + 31 + 68 

230 257 231 

10,5% -11% 11% 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Kommunstyrelsen 

Förvaltningens indikatorer 
Räddningstjänst 

Sala utvecklas när Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

···-·-----------------.-·-,·--·- __ ,__, ___ 
Minst hålla eller helst förkorta remisstiden för 
LBE- och planärenden. 

Remissvar vid ansökan av alkoholtillstånd skall 
skickas inom 2 arbetsdagar. 

Remissvar från polisen om olika ti!lståndsärende, 
t.ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc., 
skall skickas inom 2 arbetsdagar. 

Delegationsbeslut för egensotning skall skickas 

inom 2 arbetsdagar. 

Tillstånd för brandfarliga eller explosiva varqr l 
Sala kommun. 

Handläggningstiden vld ej komplicer~t a-fen-de 
skall kunna utföras på 1- s arbetsdagar efter 
inlämnande av kompletta handlingar. 

*l Nytt uppdrag från och med 2012-07-01. 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

sala utvecklas när: 

Två veckor från färdigställda arbetshandlingar 
ska projektet tidsplaneras och datum för 
byggstart skall fastställas. 

l nom 6 månader från antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara (i den mån de 

krävs). 

Vid årsskift ska minst hälften av nästkommande 

års projekteringar vara färdigställda. 
Resterande ska vara påbörjade. 

Minst 1 gång per år bedriva riktad information 

kring vatten och avlopp till företag och 

entreprenörer. 

NÄMNDENS MÅL 

l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Uppfyllt. Uppfyllt. Uppfyllt. 

Svar oftast Svar oftast 
inom ett par inom ett par 
dagar dagar 

Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Uppfyllt Inget uppdrag Inget uppdrag 
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Medborgarkontor 
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Kommunstyrelsen 

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

Delta aktivt med att bygga ett stamnät på landsbygden för 
bredban d. 

Samhällsbyggnadskontor 
Som en del i arbetet med kornmuntäckande översiktsplan utreda 
möjligheterna till strandnära exploatering utifrån den nya 
lagstiftningen. 

Tillsammans med statliga myndigheter arbeta med åtgärdsvals
studie för stationsområdet som görs i syfte att få fram 
åtgärdsalternativ för att hantera nuvarande brister och 
möjliggöra utveckling av området. 

Tekniskt kontor 
Vid planering för utförande av investerings och- driftsprojekt 
prioriteras exploateringsprojekt i de fall då en tidig byggstart 
önskas. 

Erbjuda påkoppling på kornmunalt vatten och avlopp där så är 
möjligt. 

Genom processinriktat arbetssätt medverka och delta i 
kornmunens översiktliga- och detaljplanearbete. l det bistå med 
expertkunskap vad gäller projektering, kostnader, byggnation, 
drift och underhåll vad gäller vägar, gator, avfall, vatten och 
avlopp samt park och grönområden. 

Genom direktutskick till abonnenter som är företag och 
exploatörer informera om vatten och avlopp i syfte att öka 
medvetenheten och ge verktygen för att ge verksamhetsutövarna 
möjlighet att bidra till ett hållbart va-systern. 

Att bibehålla den höga standarden på renhållningen samt påbörja 
GPS-utrnärkning av slambrunnar. 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Kommunstyrelsen 

Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling 

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

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

Tabell2: En långsiktigt social hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfiillmäktige, 2013-06-19 

Utfall2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Sala_~_~r en bra l.!~s- och b~~~~i.!l9_!!ä~---
Medborgarna ger Sa!a i SCB:s medborgar
undersökning minst betyget 65 (skala 0-100) som 
en bra plats att leva och bo på. 

-----·--------··----- ------~-----

Sa!a förbättrar sin placering på "Fokus" rankingav 

kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner) 

Förvaltningens indikatorer 
Tekniskt kontor 

---~ala har en ~~~!~s:_ oc~oendei"!'I!!L~nä~~----
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar
undersökning minst betyget 54 (skala 0-100) 
avseende trygghets- och säkerhetskänsla l 
offentliga rummet när det gäller belysning och 

tillgänglighet. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar

undersökning minst betyget 70 (skala 0-100) 
avseende miljöer i gatu- och parkmark som 

stimulerar till socialsamvaro i naturlika 

mötesplatser. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

57 59 

263 

Utfall2012 

54 

254 180 

Utfall 2011 Utfall 2010 
. ··--- "--------

Ingen mätning 51 

58 Ingen mätning 49 
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Nyaförvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när 

Minst en lekplats per år förnyas och görs om för att 
skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i 
kommunen. 

Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska 
minska från år till år. 

Antalet trygga offentliga miljöer ska öka. 

Antalet tillgängliga stråk ska öka. 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Utveckling av infrastrukturen för !T. 

Kultnr-och fritidskontor 

Kommunstyrelsen 

Fortsätta att bygga ut Lärkan med läktare, omklädningsrum och 
förråd. 
Installera värme, ventilation och klimatanläggning i Täljstenen. 
Bygga en multifunktionelllokal för scenkonst. 
Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen. 

Samhällsbyggnadskontor 
Utveckla områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, 
t. ex. Måns-Ols och Lärkans Sportfält 

Tekniskt kontor 
Under VEP-perioden arbetar Gata/Park med att rusta upp och 
åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser. Samtlig 
lekutrustning besiktas årligen, lekparken i stadsparken två 
gånger per år. Under 2014 rustas lekplatsen på PersdaL 

Tillgänglighetsarbeten fortsätter under perioden med 
tyngdpunkt på prioriterade stråk och gångpassager. 

Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring 
belysningsprojekt för att skapa trygghets- och säkerhetskänsla 
samt trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas 
fram årligen. 

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta framåt i 
större infrastrukturprojekt så som exempelvis planskild korsning 
vid strå/Strömsbacka samt resecentrum. 

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att 
förverkliga de ideer gällande grönstrukturen som uttrycks i Plan 
för Sala stad. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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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 
klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. 

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom 
och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en 
större ochflexiblare 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 
ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas 
tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. 

strategisk plan 2014·2016 
Kommunfullmäktige, 2013·06-19 

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

sala har en långsiktigt miljömässig hållbar Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

-~~~.~-~-~.~~-.~~:"~·-··----·-·--··-'"''' .. ,_,_,~ 
Uppvärmning av kommunens fåstigheter har 
ersatts med förnyelsebara bränslen.2å11. 
Indikatorn avser antal återstående allläggningar 
som drivs med olja 

Antal resor med kollektivtrafik ökar 

Den andel av kommunens hUshållsavfall som 
återvinns ökar(%) 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 

Förvaltningens indikatorer 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar 

utveckli.'::l~_.~.~"r.:. ······-··--·· .. ·--·~--~ 
Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala 
energianvändningen 

NÄMNDENS MÅL 
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4 

254 209 

33 

18% 

Utfall2012 

4 s 

252 568 271577 

33 20 

15% 10% 

Utfall2011 Utfall2010 



Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till 

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

Kostenheten skall ha max 9% matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) Ny indikator from 2013 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning 
minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och 

cykelvägar, 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara 

utbildad i eco drive. 

Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från 

kommunens vattenverk. 

Mängden producerad biogas ska öka från år till år. 

Ovidkommande vatten {tillskottsvatten) till reningsverket 

ska minska från år till år. 

Alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat 
vattenskyddsområde senast 2015. 

Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller recipient, ska inte ske. 

Tekniska kontoret ska medverka till att de 
föroreningsskadade områden som finns i kommunen 

undersöks och vid behov åtgärdas. 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 
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Kommunstyrelsen 

Utfall2012 Utfall2011 

20,3% 15% 

51 Ingen mätning 

Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster 
inom Hållbar IT. 

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

Verksamhetsplanen för miljöenheten skall utformas med 
miljömålen och folkhälsomålen som grund. 

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen skall fortsätta. 

Tekniskt kontor 
Under VE P-perioden utbildas berörd personal i eco drive. 

Fyra gånger per år mäta det totala matsvinnet i vikt och kostnad 
för att sedan föreslå aktiva åtgärder för att minska matsvinnet 

NÄMNDEN$ MÅL 
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Utfall2010 

10% 

50 
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Kommunstyrelsen 

NÄMNDENS MÅL 

Upprätta vattenskyddsområden för samtliga vattenverk samt 
aktivt arbeta med att upprätthålla vattenskyddet 

Investering och optimering av biogasanläggningen. 

Aktivt arbeta med undersökningar och VA-saneringar på 
ledningsnätet, inklusive utbyggnad av dagvattennätet 

Erbjuda kostnadsfri anslutning av takvatten till dagvattennätet 
(från spillvattennätet J för de fastigheter där dagvattenledningar 
byggs ut. 

Under VEP-perioden arbeta fram en handlingsplan för 
ledningsnätets förnyelsetakt. 

Upprätta dagvattenpolicy och plan för att minska risken för 
översvämningar samt rening av dagvatten. 

Medverka i Svenskt vattens informationskampanj "Mitt vatten" 
under 2014-2015. 

Fortsatt investering i biogasdrivna fordon och andra 
miljöklassade fordon. 

Tekniska kontoret skall medverka vid statligt finansierade 
undersökningar och vid åtgärd av föroreningsskadade områden. 

l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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Kommunstyrelsen 

.. o 

NAMNDENSMAL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Mål: Nöjda medborgare och brukare 

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

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex,för hur 
medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på 
genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s 
medborgarundersökning. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Tabell41ndikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service nä r: 

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

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidkontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Antalet bibliotekslån per invånare överstiger 
rikssnittet 

Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000 

Tekniskt kontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall2012 

53 

Utfall2012 

6,8 (6,3) 

90 455 

Utfall2012 

Utfall2011 

Utfall2011 

6,6% (6,3 %) 

90566 

Utfall2011 

Kostenheten får 90% nöjda kunder, beställande 90% Ingen 
verksamhet 

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

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende sophämtningen. 

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

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende miljöarbete inom sophanteringen. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 51 {skala 0-
100) avseende gator och vägar. 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 

service när: 

Tydlig information ska leda till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara lägre än 
30%. 

Tydlig information ska leda till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och schemalagd tid för 
p a rkeringsövervakningen). 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

mätning 

90% Ingen 
mätning 

65 Ingen 
mätning 

82 Ingen 
mätning 

65 Ingen 
mätning 

49 Ingen 
mätning 

Utfall2010 

53 

Utfall2010 

7,8 (7,3) 

97 578 

Utfall2010 

64 

83 

64 

49 
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Räddningstjänst 
, __ _, _____ 

- - ---------·--- ~---- ------ ----- ·---------- -------·-
2013 2010 

H e by sala Riket Heby Sala Riket 

Andelen som aldrig, MSB:s MSB:s Mäl: bättre 49 54% 53% 
eller mycket sältan undersökning undersökning än medel. % 
är orolig för brand 2013. 2013. 

ej understiger riket Resultat vid Resultat vid 
bokslut 2013. bokslut 2013. 

Andelen sam anger -"- " -" ... 45 50% 47% 

att möjligheten att % 

påverka sin egen 
säkerhet vid brand i 
bosta'den är ganska 
stor,-e} understiger 
riket 

Andelen som har " " " 91 90% 92% 

brandvarnare ej % 
understiger riket 

Andelsom " -"- -"- 76% 82% 78% 
regelbundet 

funktionsprovar 
samtliga 
Prandvarnare, ej 
uriderstiger riket. 

Andelen som har " " " 70 63 50% 

brandsläckare ej % % 
understiger riket 

Andelen som gätt " " -"- 57 56% 54% 
kurs i första hjälpen % 

ej understiger riket, 

Andelen som gått " " " 37 35% 35% 
kurs i % 
o lycksföre byggande 
arbete (t.ex. 
brandskydd) ej 

understiger riket 

Kommunens SCB- NMI73, är Deltog •j. NMI74,<'1r Deltog NMI NMI74.64 

undersökning, "hur 2012. 2012.52 ej. 78 medverkande 
nöjda är medverkande kommuner. 
medborgarna med kommuner. 
räddningstjänsten". 

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 och ger svar på de flesta medborgarärenden. 

NÄMNDEN$ MÅL 

l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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NÄMNDENS MÅL 

Omgörning och utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, 
effektiv och medborgarvänlig service via we b ben. 

Utveckling av bredband på landsbygden i samråd med byalag. 

Kultur-och fritidskontor 
stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, 
förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar 
per vecka. 

Bokbussen kommer att besöka 86 hållplatser, inklusive skolor och 
förskolor på landsbygden. 

Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla 
biblioteksservice 20 timmar per vecka enligt tvåårsavtal. 

Lärkan kommer att hålla öppet 91,5 timmar per vecka/44 veckor 
per år. 

Tekniskt kontor 
Inför stora röjningar och avverkningar i skogen ska samråd hållas 
med närboende och andra berörda i enlighet med satta rutiner. 

Konsultativ och tydlig information, om krav och förutsättningar 
för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, till sökande via 
telefon, personliga möten, ansökningsblanketten samt hemsidan. 

Genomföra minst en riktad informationskampanj per år kring 
parkeringsregler. 

Deltaga i kampanjer för att minska mängden hushållsavfall. 

Fortsatt utbyggnation av omstarter för ökad servicegrad av 
materialåtervinning. 

l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Kommunstyrelsen 

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

I mångafall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god 
service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt 
att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket 
uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan 
beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett 
verktyg att klargöra för medborgarna vilken servicejkvalitet på 
kommunens tjänster som de kanförvänta sig. 

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med 
kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad 
k/agomålshantering, där awikelser 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 betygspoäng 
och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen 
erbjuder sina medborgare. I andrafall är det kunden/brukaren som 
står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna 
subjektiva förväntningar. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidskontor 

Kultur- och fritidskontoret bidrar till en bra kvalitet 
och service i verksamheten när: 
-···---------~ 

85% av eleverna l- åk 2 ska ha lärt sig simma 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten bidrar till en bra kvalitet och 
service i verksamheten när: 

De planerade tillsynerna ehligt LSO och LBE är 

utförda. 

Minst 10 % (3500 personer) av 
kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i 

brandkunskap eller sjukvård. 

Awikelserapporterna om felinom SOS Alarms 
hantering av 112-samtaiEm är noll. 

Antal utryckningar i förhållande till jämförbar 
statistikgrupp i MSB:s riksstatistik är under medel. 

sala 

H e by 

Anspänningstiderna inte hållits. (Tid från larm tills 
fordonet lämnar brandstationen). 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Samhällsbyggnadskontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra 
livsmedel (planerade kontroller/utfall) 

l minst 90% av de ärenden som initierats av 
allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha 
tagits inom en vecka. 

Vid överprövning 1 samband med överklaganden ska 
minst 80% av utskottens beslut visa sig vara riktiga. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Utfall2012 

87% 

Utfall 2012 

100% 

5300 

o 

Värden 
saknas 

o 

Utfall2011 

84% 

Utfall2011 

100% 

4150 

7 

över 

Under 

l 

Utfall2010 

84% 

Utfall2010 

100% 

6000 

6 

över 

Under 

l 
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Tekniskt kontor 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Tekniska kontoret handlägger samtliga 
felanmälningar som inkommer via mall, hemsidan 
eller Sala kommuns applikation för smartphones 
inom 1 arbetsdag från det att ärendena skickats från 
registrator. 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Utveckling av nyetablerat kontaktcenter till att bli huvudvägen in 
i kommunen med direkt handläggning. 

Utveckla konsument- och budgetrådgivningen genom att utbilda 
fler handläggare och därigenom frigöra mer tid för skuldråd
givning. 

Bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar 
uppkoppling. 

Kultur-och fritidskontor 
Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning 
för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan. 

Samhällsbyggnadskontor 
Handläggarna ska följa rättstillämpningen och förse politikerna 
med bra och rättssäkra beslutsunderlag. 

Tekniskt kontor 
Informera renhållningsabonnenter om hushållsavfallssortering i 
samarbete med Vafab Miljö AB för att minska andelen 
förpackningsmaterial i hushållsavfallet. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas 
möjligheter till inflytande. 

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som 
händer i kommunen och informationen ska bygga på 
kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens 
utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren 
kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För 
att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e
tjänster öka. 

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06·19 

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

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är med och påverkar och Utfall2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

_E_~L~t~y!~,~-~-~...!1~-- __ -~ ______ -----------~-"_ .. _____________ .. ______________________________ .... _ 
De i SCB:s medborgarundersökning bedömer 
möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 
(skala Q-100) 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur-och fritidskontor 

Salas medborgare är med och påverkar och 

~~_i __ n!~vta~~~ när~------------··----· 
Antalet inköpsförslag via we b ben utgör 10% av alla 
medteinköp 

Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 
90% 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Salas medborgare är med och påverkar och 

37 

Utfall2012 

11,3% 

95% 

-~ar i~!_lytand~-~~-~: ______ ~~ ·-·-· _ .. ,··--·~- _ 
Alla Salas S:e klassare erbjuds studiebesök på sala 
avloppsreningsverk 

Arrangera minst 10 studiebesök {utöver S:e klassare) 
per år på Sala avloppsreningsverk 

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

39 

Utfall2011 Utfall2010 

10% 8% 

91% 90% 
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Medborgarkontor 
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Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via 
hemsidan, mobil applikation för smartphone (Android och 
iPhonejiPad), sociala medier (Facebook och Instagram), 
Kontaktcenter (telefon) eller besök på Medborgarkontoret 

Kultur-och fritidskontor 
Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv 
mötesplats där salaborna kan vara delaktiga och påverka 
verksamheten. 

Genomföra de förslag i verksamheter som kommer fram från 
ungdomarna via förslagslåda eller i dialog med personal. 

Samhällsbyggnadskontor 
När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna 
genom t. ex. öppna möten och andra dialogformer. 

Tekniskt kontor 
Marknadsföra och erbjuda studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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.. o 

NAMNDENSMAL 
l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

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 
framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna !T-lösningar, som ska 
bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny 
kunskap. 

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

NÄMNDEN$ MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

strategisk plan 2014·2016 
Kommunfullmäktige, 2013·06·19 
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Tabell7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en trygg, säker och utvecklande Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 
när: 

Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50% av 69% 65% 63% 
totalt antal registreringar 

sjukfrånvaron understiger 5% 4,7% 4,3% 4,1% 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidskontor 

Sala har en trygg, säker och Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

__ u_!y~~~~~~-?~-~~be~miljö n~.:_-----··~·---------~~----·--- .. -~-~----"--------------
Korttidsfrånvaron Inte överstiger 3,0 dagar per 1,5 2,3 215 
person och år 

Tekniskt kontor 

Sala har en trygg, säker och Utfall2012 

-~~~-~-~_kl_~.!!~~-~~-~f::_ts.!!l~~jö när~---· ____ --·--,·---·-- """ """" _"""""""""""""" 
Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig 

ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %. 

Kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre 

än 5%. 

Männens sjukfrånvaro i procent av männens 

tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högr~_ 

änS%. 

Räddningstjänst 

Sala har en trygg, säker och 

5,1 

5,1 

5,0 

Utfall2012 

__ utveckla~de ar~-~-s-~EJ~~-~~- .. -·~---- __ ,__, _____ _ 

Räddningsarbetet utförs väl utan att personalen 

skadas. {Angivna händelser är av mindre allvarlig 
karaktär). 

sjukfrånvaron understiger 4 %. 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en trygg, säker och 

1 

1,49% 

u.t~ckl~n~e_a!_~~smi_ljö __ ,n~~:. _____________________ _ 
Andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till 
skador. 

Utfall2011 Utfall 2010 

4,0 4,3 

3,6 2,7 

4,4 5,4 

Utfall2011 Utfall2010 

1 1 

2,5% 2,83% 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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Aktiviteter 

NÄMNDENS MÅL 

Medborgarkontoret 
Framtagande av e-strategiskt program och handlingsprogram för 
e-förvaltning samt riktlinjer för sala.se, informationssäkerhet och 
för bredband. 

Tekniskt kontor 
I samverkan årligen arbeta fram hälsomål och handlingsplan för 
tekniska kontoret. 
I samverkan årligen arbeta fram mål och handlingsplan för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i tekniska kontoret. 

Kostenheten ska fortsätta använda sig av kostdataprogram i sin 
verksamhet, under hela processen: Från beställning från kund till 
dess att internfakturering sker. 

Kommunövergripande 
För att minska antalet inträffade skador, olycksfall och brott ska 
tillbud registreras och uppmärksammas. Därigenom kan 
allvarligare händelser förhindras. Översyn av rutiner, arbetssätt 
och hjälpmedel görs i samband med implementering av 
uppdaterat löne-/PA-system. 

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet. 

Mätning av upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska ingå i 
medarbetarundersökning. 

Uppmuntra chefer till ökad användning av sjukfrånvarostatistik 
som beslutsunderlag för behovs- och situationsanpassade 
åtgärder. Erbjuda konsultativt stöd vid behov. 

l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser 
genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När 
medarbetarna får 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 2014·2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabells Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:, 

Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,5 
eller högre 

Aktiviteter 

Kultur- och fritidskontor 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

Tio ledningsgruppSammanträden genomförs per år. 

Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs 
per år. 

Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje 
år. 

Tekniskt kontor 
Enhetschefen har kvartalsvisa möten med arbetsledare och 
skyddsombud/av personalen utsett ombud. 

Samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska genomföra 
minst 10 arbetsplatsträffar per år och träffarna ska 
dokumenteras. 

Nytillkommen personal ska utbildas i samverkansavtalet. 

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

Medarbetarna är delaktiga i utvecl<landet av arbetsscheman för 
att kunna få mer effektiva processer i verksamheten. 

NÄMNDEN$ MÅL 

l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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NÄMNDEN$ MÅL 

Kommunövergripande 
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa 
delegationsordning och andra styrdokument genom att 
arrangera dialogmöten för chefer. 

Bidra till att utveckla medarbetarsamtalen för att få dem mera 
framåtsyftande och med utvecklingsplan för samtliga 
medarbetare. 

Fortsatt förbättrad kommunikation och samverkan enligt FAS 
genom olika informationskanaler, dialog och ett konsultativt 
förhållningssätt. 

Utveckla lönesystemet och använda självrapportering för 
kommunens alla verksamheter. 

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

strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 

Tabell9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap .. 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: 

Resultatet 1 medarbetarundersökningen visar 3,7 
eller högre 

Aktiviteter 

Medborgarkontor 

Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 

Chefsgruppen inom kontoret läser och reflekterar tillsammans 
om ledarskap för att utveckla gemensamma ställningstaganden 
om ledarskap och förhållningssätt som chefer och ledare. 

Tekniskt kontor 
Arbetsledarforum träffas fyra gånger per år under ledning av HR
konsult. 

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna. 

säkerställa arbetsrättslig kompetens bland chefer. 

Anordna utbildningar för att stärka arbetsledarna i sin roll. 

Kommunövergripande 
Delta i kommuncentralt anordnade utbildningar. 

Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år. l 
dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns 
gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga 
styrdokument samt arbetsrätt ingå. 

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag 
för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områden 
som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering. 

NÄMNDENS MÅL 
l PERSPEKTIVET MEDARBETARE 
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Driftbudget 2014-2016 

Tabell10: Driftsbudget 2014-2016 

Driftbudget/plan 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Verksamheternas nettokostnader 

Bokslut 

2012 

609 217 

406 715 

202 502 

Budget 

2013 

620 066 

410 329 

209 737 

Budget 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016 
------ ~----

610 528 612 912 615 462 

407 253 405 839 407 321 

203 275 207 073 208141 

Kontorens nettoramar kommer att specificeras i reviderad Ksf Vep 2014-2016 vid Kommunstyrelsens 
sammanträde i januari 2014. 

Kommunchef 10164 10 621 

Samhällsbyggnadskontor 50549 55464 

Tekniskt kontor 43 775 37 845 

Medborgarkontor 64 763 29092 

Kultur- och fritidskontor 37 455 

Ekonomikontor 5898 7938 

Personalkontor 7 478 9 548 

Räddningstjänst 19 875 21774 

Summa 202 502 209 737 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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Verksamheterna samt planerade förändringar 

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för 
att anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. De 
planerade förändringarna motsvarar inte helt den ålagda besparingen varför 
förvaltningen kommer att återkomma med ytterligare förslag i en reviderad 
verksamhetsplan. 

Samtliga kontor har sett över sin bemanning och värderat om vakanta tjänster 
och tjänster med pensionsavgångar måste återbesättas, om vikariat och 
projektanställningar ska förlängas. 

Några av de förändringar som planeras kommer att presenteras för 
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för särskilda beslut. Den verksamhet 
som helt har undantagits från besparingskrav är räddningstjänsten. 

Kommunchef 

Verksamheten kopplad till kommunchefen genomgår inte några 
större förändringar under planperioden. Anslaget för utredningar 
har minskats något. 

Medborgarkontor 

Medborgarkontoret har ett brett uppdrag med både interna och 
externa medborgarnära funktioner. Under planperioden kommer 
kontoret arbeta aktivt med utvecklingen av E-förvaltning och effektiv 
administrativ organisation till stöd för övriga verksamheter i 
förvaltningen. 

Samhällsbyggnadskontor 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter kommer under 
planperioden fortsätta samverkan med kommunens övriga berörda 
kommunala verksamheter för att med gott bemötande och 
effektivitet möta upp företagare som är intresserade av att etablera 
sig i Sala kommun. 

Kultur- och fritidskontor 

Kultur- och fritidskontoret har ett brett verksamhetsområde som 
många kommuninvånare tar del av. Det finns flera områden inom 
kontorets verksamhet där det pågår utredningar eller finns förslag 
till utvecklingsprojekt av verksamheter. Kontoret kommer under 
planperioden fortsätta arbetet med att etappvis utveckla Lärkans 
idrottsområde. Inom biblioteksverksamheten kommer utvecklingen 
med digitaliseringen av böcker att vara märkbar under plan perioden. 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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Tekniskt kontor 

Tekniska kontoret driver verksamheter som ger intern service till 
kommunens övriga verksamheter men också externt medborgarnära 
arbete som t.ex. inom gatajpark, reningsverk och insamling av 
hushållsavfall. Tekniska kontoret kommer under planperioden 
fortsätta arbetet med att se över möjligheten att hitta andra 
lösningar för driften av viss kommunalteknisk verksamhet. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten för Sala H e by kommer mot slutet av 2013 att få en 
ny räddningschef. Inga andra förändringar är beslutade för 
planperioden. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontoret kommer under planperioden arbeta med att 
fortsätta effektiviseringen av ekonomiarbetet genom digitalisering. 

Personalkontor 

Lönehanteringen har centraliserats och under planperioden kommer 
arbetet att kvalitetssäkras. Samverkan med H e by kommun om 
driften av lönesystemet har initierats och kommer att utvecklas. 
Personalkontoret kommer under planperioden fortsätta att med ett 
konsultativt förhållningssätt stödja kommunens chefer. 
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__________ ~l<slut 20~~-___l!_lldget~l,J __ Budge!301~ _!'!a_n 20.!_5_ --~l_a_n 20~ 

Verksamhetsmått 
(Sala Kommun) 

Antal anställda tsv 313 

Antal anställda visstid 18 

sjukfrånvaro% 3,2 <5,0 <5,0 <5,0 

Kultur och fritidskontor 

Verksamhetsmått Bokslut 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 
---------~--

- __ " _________ ---- ----------
Antal besökare l Täljstenen 8200 10000 10 000 10000 10 000 

Antal besökare på 139 242 155 000 155 000 155 000 155 000 
biblioteket 

Kommunal subventlon per 38,00 39 39 39 39 
besök l Simhallen 

Antal i% av de 11 10 15 20 20 
bidragshe rättiga de 
föreningar som har antagit 
trygghetspolicys 

Andelen barnböcker av 40,5 45,0 45.0 45,0 45.0 
den totala utlåningen 1% 

Räddningstjänsten 

Verksamhetsfakta Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 
--------·-----·-----·-- ____ ,. ____ , _______________________ 

Antallarm totalt: 

Räddningstjänst 

sjukvård 

Totalt antal utryckningar 
perlOOOinnevånare 
(endast räddningstjänst). 

Grupp: Kommuner i 
tättbefolkad 

region. 35 kommuner 
(MSB). 

Utryckningar per 1000 inv. 

Medel statistikgrupp 

sala 

350 

90 

10,02 

Mål under 
medel 
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Verksamhetsfakta 

Grupp: Pendlingskommun. 

51 kommuner (MSB). 

Utryckningar per 1000 inv. 

Medel statistikgrupp 

Heby 

Utfört av tillsyningsplan 
LSO 

Utfört av tillsyningsplan 
LBE 

Antal utbildade i brand 
eller sjukvård 

Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Mål under 
medel l 

100% 

100% 

3500 
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Tabell12: Investeringsbudget 

... Nettoinvestering~..:_ ___ . 
·-'""~----- --- ---

Kommunstyrelsen 

Varav: 

Medborgarkontor 

!T-investeringar 

Bredbandsinvestering ar 

Ä ren de hanteringssystem 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk stadsbibliotek 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 

Försäljning övrig mark 

Försäljning övrig mark 

Citybanan 

Resecentrum/busscentra l 

Tekniskt kontor 

Kontorsledning 

Kart/Mät 

Loka!förvaltarna: 

Servicebyggnad stadsparken 

Gärdar 

Lås och larm 

storköksutrustning 

Byte ventilation Ösby 
Naturbruksgymnasium 

Mindre justeringar av lokaler 

Sä k e rh et s å tgä r d e r( fä rsä kr i n g s kr av} 

T il !g ä ng l igh etsa n p a ss n i ng a r 

Äldreboende 

Rivning av fastigheter 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 

Tillagningskök 
Varmsätra/Ängs h ag e n/Ra n sta 

Kommunala Gator och vägar 

Parkverksamhet 

Gruvans Vattensystem 

VA~verksamheten 

Teknisk service 

_13_udget_2014 

76055 

3525 

775 

2000 

750 

100 

100 

·305 

500 

·8000 

800 

2895 

3 500 

71742 

280 

200 

40800 

5000 

2000 

500 

2000 

1500 

1000 

1500 

15000 

1500 

800 

10000 

3450 

4050 

2 797 

15950 

4 215 
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Plan 2015 Plan 2016 
··-~·----

69605 61682 

2 775 2775 

775 775 

2 000 2000 

o o 

o o 
o o 

624 ·1876 

500 500 

·8 000 -8 000 

800 800 

4824 4824 

2 500 o 

65 580 56115 

280 430 

450 125 

20300 9300 

2000 2000 

500 500 

500 500 

l 000 

1500 1500 

1000 l 000 

1500 1500 

1500 1500 

800 800 

10000 

6000 6000 

7950 6350 

4 000 o 
21500 25300 

5100 8610 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 



48 (62) 

Verksamhetsplan 2014·2016 
Kommunstyrelsen 

.. Nettoinvest':~ingar ----~djlet 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Räddningstjänst 993 626 4668 

Brandbilar 250 o 4250 

Motorspruta klass 1 46 o 46 

Geografiskt informationssystem 104 104 104 

Träningsredskap samtliga stationer 175 o o 
Räddningsverktyg trafikolycka 150 150 o 
Övningsfält 80 80 80 

Radio/telefoni 89 89 89 

Brandslang 13 13 13 

Andningsskydd 86 86 86 

Larmkläde r /bra n d hjälmar o 104 o 
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INVESTERI NGSBU DGET FÖRKLAR l NGAR 

Medborgarkontor 

!T -investeringar 
!T -enheten kommer att fortsätta byta ut och skaffa nya servrar m. m. 
för att anpassa serve r och nätverksmiljön till behoven inom 
verksamheterna. 

Bredbandsinvesteringar 
Ett passivt stamnät för bredband har påbörjats i Fläckebotrakten. Vi 
kommer att fortsätta bygga stamnätet 

Ärendehanteringssystem 
Sintföra steg 1 i implementeringen av nytt e-system för kommunens 
verksamhet samt gå vidare med steg 2 som riktar sig mer mot 
medborgarinsyn. 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk stadsbibliotek 
Informationsdelen i biblioteket behöver moderniseras och förbättras 
då mycket har hänt med självservice och ändrat informations behov. 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 
500 tkr finns avsatta i budget för eventuella markinköp. 

Försäljning övrig mark 
Försäljning övrig mark har en kraftig ökning på netto 7,2 miljoner 
med ett fåtal konkreta projekt som i dagsläget kan överlåtas utan 
åtgärd. Flertalet projekt som kan avyttras kräver detaljplaneändring 
och lantmäteriförrättning. Eftersom kommunens planverksamhet är 
ansträngd påverkas tidplanen för genomförandet och skapar 
osäkerhet i investerings budgeten. 

Citybanan 
Investeringen kommer att tas bort i reviderad strategisk plan p.g.a. 
ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan. 

Resecentrum/Busscentral 
Huvudsyftet med investeringen är att tillgodose tillräckligt många 
hållplatslägen, utifrån omläggningen av kollektivtrafik samt även 
redan idag bygga för en utökad kollektivtrafik. I samband med detta 
vill kommunen även öka säkerheten och tillgängligheten och skapa 
ett attraktivt resecentrum. Att öka dessa kvaliteter bidrar till ett ökat 
användande av kollektivtrafiken. 

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 
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Tekniskt kontor 

Kontorsledning 
Investeringarna avser hela tekniska kontorets behov av datorer, 
kontorsmöbler samt skrivarutrustning för kartor och ritningar 

Kartjmät 
GIS. 2014-2016 
Geografiska informationssystem, investeringar i programvaror och 
uppdateringar för de verksamhetssystem vilka används i kommunen. 

Digitalt ortofoto. 2014 
Högupplösta digitala flygfotograferade färgbilder över Sala tätort 
som bakgrund för all typ av planering. 

Mätinstrument. 201S 
Utbyte av gammal GPS utrustning, inköpt 2004. 

Kommunala gator och vägar 
Under 2014 är investeringarna mycket begränsade. Inga namnsatta 
projekt finns beslutade. Från och med 2015 finns 6 miljoner kr 
upptagna för "normalt årliga projekt". Dessa kommer under 2014 att 
preciseras men kommer inte ersätta större namngivna projekt. 

I gatuprogrammet finns även medfinansiering till Trafikverket för 
deras byggnation av gång- och cykelbanor upptaget. 

Parkverksamhet 
I parkprogrammet föreslås en omfördelning mellan en del befintliga 
projekt till nya projekt, men inom befintlig ram för 
parkinvesteringar. Nya förutsättningar har framkommit rörande 
bland annat planteringar utmed vägar, därför kan inte alla planerade 
projekt genomföras. Samtidigt finns det ett behov att arbeta med 
trygghet i staden vilket behöver prioriteras under 2014. Följande 
förändringar föreslås: 
Vasagatan Stråk och Årum (budget i strategiska planen 550 tkr). 250 
tkr föreslås behållas i projektet. 300 tkr omprioriteras till andra 
projekt nedan. 

Ängshagen, träd längs Enköpingsvägen (budget i strategiska planen 
250 tkr). Hela projektets budget omprioriteras till andra projekt då 
regler i trafikmiljön inte möjliggör plantering. 

Kringytor, VästeråsledenjDalhemsleden cirkulationsplatser (budget i 
strategiska planen 175 tkr). Hela projektets budget omprioriteras till 
andra projekt då åtgärderna till stor del har genomförts inom ramen 
för byggnationen av Lärkanrondellen. 

Västeråsleden, cirkulationsplatsens kringytor (budget i strategiska 
planen 325 tkr). 250 tkr föreslås behållas inom projektet medan 
övriga medel, 75 tkr, flyttas till mer aktuella projekt. Detta därför 
förutsättningarna för projektet har förändrats. 

De omfördelade medlen föreslås avsättas till följande: 

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 
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Många av stadens gångtunnlar har idag växt igen. Föryngring behövs 
för att säkra dessa otrygga passager. 

Renovering av Paviljongen i den Franska parken 200' 

Den befintliga paviljongen är idag murken och åtgärder behövs för 
att trygga säkerheten samt paviljongens fortlevnad. 

Förnyelse av stadens trädbestånd 50' 

Många av parkens träd börjar bli gamla. För att säkra ett framtida 
trädbestånd i parken behöver vi plantera nya träd som kan ta över. 

Fiskartorgets parkeringsplats 100' 

För planteringar på Fiskartorgets parkering finns stort behov av 
förnyelse. Detta för att ge den positiva och inbjudande bild av staden 
som vi vill ge våra invånare och besökare. 

Fredstorgets parkeringsplats 200' 

Planteringarna på fredstorgets parkeringsplats som genomfördes i 
samband med Ringgatans ombyggnad har inte klarat sig. Dess 
behöver nu förnyas för att ge den positiva och inbjudande bild av 
staden som vi vill ge våra invånare och besökare. 

En utredning kring stadsparkens utveckling har genomförts och ska 
förverkligas under 2015. Det handlar om uppförande av ny 
kioskbyggnad (lokalprogrammet), ny parkeringsplats 
(gatuprogrammet) samt upprättning av Ekebygatan samt utvecklad 
lekplats samt en ny aktivitetsyta i kioskbyggnadens närhet Stråket 
mellan parken och torgen kommer även tydliggöras. 

2015 påbörjas även omvandlingsprojektet på Måns-Ols utifrån den 
vision som tagits fram för området 

Gruvans vattensystem 
För att säkerställa säkerhets i gruvans vattensystem kommer under 
vep-perioden utredningar, projektering och investering ske i ett antal 
dammar i systemet. 
l samarbete med Trafikverket kommer i ett första skede trumman 
mellan sjöarna Olof-jons och Silvköparen breddas. Även trumman vid 
Dammboski under gamla RV70 kommer byggas om för att kunna 
släppa igenom högre flöden. 

Va-verksamhet 
Under 2014 har mycket medel avsatts för projekt kopplade till 
detaljplaner. Dock kommer dessa projekt inte förverkligas under året 
och delar av medlen föreslås därför omfördelas till gatuprogrammet 
och investeringar i samband med detaljplaneläggning. 
Under VEP-perioden kommer ett mångårigt projekt avslutas- de 
sista etapperna för dubbelmatning av vatten från Knipkällan till Sala 
stad. Den sista etappen medför en ökad leveranssäkerhet av vatten 
från huvudvattentäkten. 

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 
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Reningsverk 
Upphandlingen av nytt övervakningssystem pågår. Ärendet har 
överklagats vid två tillfällen och är därför kraftigt försenat. När 
leverantör dock har utsetts kommer systemet som övervakar 
reningsverk, vattenverk och pumpstationer bytas ut och ersättas av 
ett modernt system med effektivare drift som följd. 
Visst underhåll kommer ske på reningsverket i Sala. Det handlar om 
nytvättpress (av slam), ny slamcentrifug (för avvattning av slammet) 
samt garage för verksamhetens fordon. 

Teknisk service 
Fortsatta investeringar i miljöklassade fordon. 

Lokalförvaltarna 
Servicebyggnad stadsparken, 2014 
Nybyggnation av en servicebyggnad innehållande kiosk, mindre 
servering, toaletter, skötrum och möjlighet för besökare till 
lekparken att under tak kunna inta egen matsäck 

Gårdar, 2014-2016 
Fortsatt arbete med att se över skol- och förskalegårdar enligt 
skolgårdsutredningen samt även en översyn av äldreboendens 
gårdar. Detta för att få en säker, trevlig och harmonisk miljö som är 
tillgänglig för alla, även om man är rullstolsburen eller sängliggande. 

Lås och larm, 2015-2016 
Upphandling, kontroll och skötsel av kommunens samtliga 
inbrottslarm bör handläggas på ett ställe för att få en så optimal drift 
som möjligt. För att säkerställa skalskyddet i lokalerna installeras 
passagesystem, detta medför att stor del av nyckelhanteringen 
försvinner. 

Storköksutrustning, 2014-2016 
Flera av kommunens storkök har och kommer att byggas om till nya 
moderna tillagningskök En stor kostnad i köken är 
storköksutrustningen som till exempel kokgrytor, infrysnings- och 
avsvalningsskåp, grovdiskmaskiner, varmluftsugnar och dylikt. Dessa 
maskiner har en livstid på cirka 10 år och i de kök som inte byggs om 
kommer utrustningen att behöva bytas ut under kommande år. Detta 
för att köken skall kunna hålla en god maskinell standard men även 
kunna uppfylla en bra arbetsmiljö för personalen. 

Mindre justering av lokaler, 2014-2016 
Budgeterade medel används vid verksamhetsförändringar i 
lokalerna. 

säkerhetsåtgärder (försäkringskrav), 2014-2016 
Arbeten pågår med bland annat takfotslarm, övervakningsåtgärder, 
hissar, barnsäkra brunnar, motordrivna portar. 
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Tillgänglighetsanpassningar. 2014-2016 
Budgeterade medel används till att anpassa kommunens lokaler med 
bland annat hissar, ramper och dylikt när behov uppstår samt 
fortsatt arbete med "enkelt avhjälpta hinder". 

Byggnation äldre boende. 2014 
Byggnation av nytt vårdboende med platser för 80 brukare startade 
2012. Boendet kommer att stå färdigt april 2014. 

Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium. 2014-2015 
Ventilationen är gammal och har en undermålig funktion. Den drar 
stora mängder energi och klarar inte ställda myndighetskrav för den 
verksamhet som bedrivs i lokalerna. Då det rör sig om många 
byggnader, så kommer arbetet med ventilationen att pågå under 
flera år. 

Rivning av fastigheter. 2014-2016 
Verksamheternas lokalbehov förändras och många lokaler med 
internhyreskontrakt har sagts upp för avflyttning. Enheten ser i 
första hand över möjligheten att använda lokalerna till andra 
kommunala verksamheter, i andra hand försäljning. När lokalerna 
ligger på sådant sätt i fastighetsplanen att försäljning inte är möjligt 
eller att huset är i ett sådant skick att renovering och försäljning inte 
är ett alternativ, bör husets rivas. Ett ramavtal kommer att 
upphandlas för rivning av fastigheter. 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde, 2014-2016 
Sala kommun är ägare av ett flertal fastigheter med kulturhistoriskt 
värde, dock har inga medel funnits avsatta för att bibehålla en 
godtagbar standard samt klara av de byggnadskrav som bygg och 
miljökontoret ställer på dessa fastigheter. Lokalförvaltarna behöver 
därför budgeterade medel som sträcker sig över flera år för att kunna 
underhålla fastigheterna. 

Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta. 2014-2015 
Utredningar pågår av Ranstaskola och förskola samt Varmsätra 
skola gällande samutnyttjande och anpassning av lokaler, 
energieffektivisering samt tillgänglighet och säkerhet. 

Även köket på Ängshagensskolan bör utredas närmare då det finns 
utvändiga hinder såsom fettavskiljare vid en eventuell utbyggnad och 
svårigheter att omdisponera lokaler på grund av planlösningen inne i 
byggnaden. 

Räddningstjänst 

Brandbilar 
2014 kommer en av Räddningstjänstens två besiktningsbilar att 
bytas ut. Bilen köps normalt begagnad. 
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Motorspruta klass 1 
Flerårsprogram som syftar till att modernisera bärbar utrustning för 
bekämpning av skogsbrand. 

Geografiskt informationssystem 
Flerårsprogram för att underlätta framkörning vid larm samt att 
effektivisera ledningsstödet 

Träningsredskap samtliga stationer 
Fortsatt utveckling av träningsmöjligheter på samtliga stationer, 
vilket underlättar för personalen att bli godkänd vid den årliga 
undersökningen av fysisk prestation. Personalen vid Räddnings
tjänsten tillhör en av de få yrkesgrupper där Arbetsmiljöverket har 
en fastställd fysisk prestationsnivå. 

Räddningsverktyg trafikolycka 
Utbyte under 2014 och 2015 av hydrauliska räddningsverktyg, som 
används för att ta loss fastklämda personer vid trafikolyckor. 

Övningsfält. radio/telefoni. brandslang och andningsskydd 
Årliga mindre anslag för att kunna behålla nuvarande nivå. 
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BILAGA- INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

l ndikatorsamma n stä lin in g 

Mål 

Ett växande sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sa!a 

Ett växande Sa!a 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Ett växande Sala 

Indikator Hur tas indikatorn fram 

Befolkningsutvecklingen är SCB befolkningsstatistik 
positiv 

Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljn.värdet på 

fastigheter ökar 

Egen statistik 

statistik från 
skatteverket 

Ant lägenheter ökar Statlstik från SCB 

Sala förbättrar sin placering Svenskt Näringslivs ranking 

på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20% 

Minst hå !la eller helst Egen statistik 
förkorta remisstiden för 

LBE- och planärenden. 
Kommunens diarlepragram 

Remissvar vid ansökan av Egen statistik 

alkoholtillstånd skall skickas Kommu_nens diarlepragram 
inom 2 arbetsdagar. 

Remissvarfrån polisen om Egen statistik 

olika tillstånds-ärende, t.ex. Kommunens diarlepragram 
offentliga sammankomster, 
fyrverkerier, etc., skall 

skickas inom 2 arbetsdagar. 

Delegationsbeslut för 

egensotning ska !l skickas 

inom 2 arbetsdagar. 

Tillstånd för brandfarliga 

eller explosiva varor i sala 
kommun. 

Handläggningstiden vid ej 

komplicerat ärende skall 
kunna utföras på 1-5 
arbetsdagar efter 

inlämnande av kompletta 
handlingar. 

Egen statistik 

Kommunens diarlepragram 

Egen statistik 

Kommunens diarlepragram 

Två veckorfrån Egen statistik 

färdigställda 
arbetshandlingar ska 

projektet tidsplaneras och 

datum för byggstart skall 
fastställas. 

Inom 6 månader från Egen statistik 

antagen detaljplan ska 

arbetshandlingarvara klara 
{i den mån de krävs}. 

Redovisas när 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
-------~--···----·· 

Ett växande Sala Vid årsskift ska minst Egen statistik Årsredovisning 
hälften av nästkommande 
års projekteringarvara 

färdigställda. Resterande 
ska vara påbörjade. 

Ett växande Sala Minst 1 gång per år bedriva Egen statistik Årsredovisning 
riktad information kring 
vatten och avlopp till 
företag och entreprenörer. 

En långsiktig social Medborgarna ger Sala i SCB's Medbargar- Årsredovisning 
hållbar utveckling SCB:s undersökning 

medborgarundersökning 
minst betyget 65 (skala o-
100) sam en bra plats att 
leva och bo på. 

En långsiktig social Sala förbättrar sin placering Fokus ranking Årsredovisning 

hållbar utveckling på "Fokus" rankingav 

kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 
kommuner) 

En långsiktig social Medborgarna ger Sa!a i SCB's Medborga r- Årsredovisning 
hållbar utveckling SCB:s medborga r- undersökning 

undersökning minst betyget 
54 (skala 0-100) avseende 
trygghets- och 
säkerhetskansia i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet. 

En långsiktig social Medborgarna ger Sala i SCB's Medborga r~ Årsredovisning 
hållbar utveckling SCB:s medborgarunder- undersökning 

sökning minst betyget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och 
parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

En långsiktig social Minst en lekplats per år Egen statistik Årsredovisning 
hållbar utveckling förnyas och görs om för att 

skapa säkra och attraktiva 
lekplatser runt om i 
kommunen. 

En långsiktig social Besiktningsan m ä rkn inga rna Egen statistik Årsredovisning 
hållbar utveckling på lekutrustning ska minska 

från år till år. 

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

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

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 

utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hå !l bar 

utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt hållbar 
utveckling 
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Indikator ___ ~ Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Uppvärmning av Egen statistik 
kommunens fastigheter har 
ersatts med förnyelsebara 
bränslen 2011. Indikatorn 
avser antal återstående 
anläggningar som drivs med 
olja 

Antal resor med 
kollektivtrafik ökar 

Den andel av kommunens 
hushållsavfall som 
återvinns ökar(%) 

statistik från VL 

statistik från Avfall Sverige 

Kommunorganisationens Egen statistik 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Andelen inköpta ekologiska Egen statistik 
livsmedel ökar 

Andelen lokalt producerad statistik från 
energi ökar av den totala Sala-Heby Energi AB 
energianvänd n i n ge n 

Andelen inköpta ekologiskt 
producerade livsmedel till 
köst'lierksamheten ska 
tillsammans uppgå till minst 
23% 2013, 25% 2014 och 
28%2015. 

Egen statistik 

Kostenheten skall ha max Egen statistik 
9% matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 

Medborgarna ger Sala i SCB's Medborgar-
SCB:s medborgar- undersökning 
undersökning minst betyget 
53 (skala 0-100) avseende 
gång- och cykelvägar. 

All berörd personal inom Egen statistik 
Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive. 

Inget analysresultat ska Egen statistik 
påvisa otjänligt dricksvatten 
från kommunens 
vattenverk. 

Mängden producerad Egen statistik 
biogas ska öka från år till år. 

Ov'idkommande vatten 
(tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år till år. 

Egen statistik 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
----===---··---~--- ·--·--·· -------··· 

En långsiktig Alla kommunala Egen statistik Årsredovisning 
miljömässigt hållbar vattentäkter ska ha ett 
utveckling beslutat 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 

utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

vattenskyddsområde senast 
2015. 

Källaröversvämningar1 till 
följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske. 

Tekniska kontoret ska 
medverka till att de 
föroreningsskadade 

områden som finns 
i kommunen undersöks och 

vid behov åtgärdas. 

Salas medborgare är nöjda 

med kvaliteten och service 

Antalet bibliotekslån per 
invånare överstiger 
rikssnittet 

Antalet besökande i 
simhallen överstiger 
115 000 

Kostenheten får 90% nöjda 
kunder, beställande 
verksamhet. 

Egen statistik 

Egen statistik 

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Intern statistik 

Intern statistik 

Egen statistik 

Nöjda medborgare och Kostenheten får 90% nöjda Egen statistik 
brukare gäster, den som äter 

maten. 

Nöjda medborgare och Medborgarna ger Sala i 
brukare SCB:s 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

medborga r u n de rsökn in g 
minst betyget 64 {skala 0-

100) avseende 

sophämtningen. 

Medborgarna ger sala i 
SCB:s 

medborgarundersökning 
minst betyget 77 {skala 0-

100) avseende vatten och 
avlopp. 

Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 

medborgarundersökning 
minst betyget 64 {skala O· 

100) avseende miljöarbete 
inom sophanteringen. 

Medborgarna ger Sala i 

SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 51 {skala 0-

100) avseende gator och 

vägar. 
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SCB:s 
Medborga rundersökning 

SCB:s 
Medborgarundersökning 

SCB:s 
Medborga rundersökning 

SCB:s 

Medborgarundersökning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 



Mål 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Nöjda medborgare och 
brukare 

God service av hög 

kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 
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Kommunstyrelsen 

Indikator Hur tas i_!l_d_i_ka_t_o_r'!..f:r~a::_mc_~~Redovisas när 

Tydlig information ska leda 
till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade vara lägre 
än 30%. 

Tydlig information ska leda 
till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska 
från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för 
parkeringsövervakningen). 

Andelen som aldrig, e!!er 
mycket sällan är orolig för 
brand ej understiger riket 

Andelen som anger att 
möjligheten att påverka sin 
egen säkerhet vid brand i 
bostaden är ganska stor, ej 
understiger riket 

Andelen som har 
brandvarnare ej 
understiger riket 

Andel som regelbundet 
funktionsprovar samtliga 

brandvarnare, eJ 
understiger riket. 

Andelen som har 
brandsläckare ej 
understiger riket 

Andelen som gått kurs i 
första hji:llpen ej 
understiger riket. 

Andelen som gått kurs i 
elyeksförebyggande arbete 
(t.ex. brandskydd) ej 
understiger riket 

Egen statistik 

Egen statistik 

MSB undersökning 

MSB undersökning 

MSB undersökning 

MSB undersökning 

MSB undersökning 

MSB undersökning 

MSB undersökning 

Kommunens SCB- SCB:s 
undersökning, "hur nöjda Medborgarundersökning 
är medborgarna med 
räddningstjänsten". 

85% av eleverna i åk 2 ska Intern statistik 
ha lärt sig simma 

De planerade tillsynerna Egen statistik 
enligt LSO och LBE är 
utförda. 

Minst 10% {3500 personer) Egen statistik 
av kommunbefolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård. 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 
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Mål 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 

kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 

kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

God service av hög 

kvalitet 

God service av hög 
kvalitet 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 

medborgare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 

medborgare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Indikator 

Avvikelserapporterna om 
fel inom 505 Alarms 
hantering av 112-samtalen 
är noll. 

Hur tas indikatorn fram 

statistik från SOS Alarm 

Antal utryckningar i Statistik från MSB 
förhållande till jämförbar 
statistikgrupp i MSB:s 
riksstatistik är under medel. 

Sala 

H e by 

Anspänningstiderna inte 
hållits. (Tid från larm tills 
fordonet lämnar 
brandstationen). 

Statistik från SOS Alarm 

Uvsmedelskontrollen Egen statistik 
genomförs för att ge säkra 
livsmedel (planerade 
kontroller /utfall) 

l minst 90% av de ärenden Egen statistik 
som initierats av allmånhet 
ellerföretagare ska en 
första kontakt ha tagits 
inom en vecka. 

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

Tekniska kontoret 
handlägger samtliga 
felanmälningar som 
inkommer vfa mail, 
hemsidan eller sala 
kommuns applikation för 
smartphones Inom 1 
arbetsdag från det att 
ärendena skickats från 
registrator, 

Årsredovisning 

Salas medborgare är med SCB:s 
och påverkar och har Medborgarundersökning 
inflytande 

Antalet inköpsförslag via Intern statistik 
webben utgör 10 % av alla 
medieinköp 

Antalet genomförda förslag Intern statistik 
från ungdomarna är minst 
90% 

Alla Salas S:e klassare Egen statistik 
erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 
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Redovisas när ---------- ·------
Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Arsredovisning 

Årsredovisning 

Årsredovis n i ng 
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Kommunstyrelsen 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när --------- ----- ---.. ----------------
Påverkan och Arrangera minst 10 Egen statistik Årsredovisning 

inflytande för studiebesök (utöver S:e 
kommunens klassa re) per år på Sala 
medborgare avloppsreningsverk 

Trygg säker och Andelen skador/ statistik ur system för Årsredovisning 
utvecklande olycksfall/brott minskar till tillbudsrappa rtering 

arbetsmiljö 50% av tot antal 

registreringar 

Trygg säker och sjukfrånvaron understiger statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande 5% 

arbetsmiljö 

Trygg säker öch Korttidsfrånvaron inte Statlstlk ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande överstiger 3,0 dagar per 
arbetsmiljö person och år 

Trygg säker och Totala sjukfrånvaron i statistik ur Lönesystemet Arsredovisning 
utvecklande procent av tillgänglig 

arbetsmiljö ordinarie arbetstid skall 
inte vara högre än 5 %. 

Trygg säker och Kvinnors sjukfrånvaro i Statlstik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande procent av kvinnornas 
arbetsmiljö tillgängliga ordinarie 

arbetstid skall inte vara 

högre än 5%. 

Trygg säker och Männens sjukfrånvaro i statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 
utvecklande procent av männens 

arbetsmiljö tillgängliga ordinarie 

arbetstid skall inte vara 
högre än 5%. 

Trygg säker och Räddningsarbetet utförs väl statistik ur system för Årsredovisning 
utvecklande utan att personalen skadas. tillbudsrappa rtering 

arbetsmiljö {Angivna handelser ar av 

mindre allvarlig karaktär). 

Trygg säker och sjukfrånvaron understiger 4 Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

utvecklande %. 
arbetsmiljö 

Trygg säker och Andelen rapporterade statistik ur system för Årsredovisning 
utvecklande tillbud ökar i förhållande till t i Ilbudsrappe rtering 

arbetsmiljö skador. 

Delaktighet och Resultatet i Medarbetarenkät Arsredovisning 
inflytande för m eda r beta rundersökningen 

medarbetarna visar 3,5 eller högre 

Tydligt och bra Resultatet i Medarbetarenkät Årsredovisning 

ledarskap medarbetarundersökningen 

visar 3, 7 eller högre 
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Överförmyndaren 

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

EU 2020 sTRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi 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 
strategiska 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 i juni. 

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

DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och 
grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

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

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

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 
nämndernas respektive verksamhetsplan er. Nämnderna skall även 
ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 
planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska 
planen. 
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BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 
ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 
ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen 
har uppfYllts. 
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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 HETSANSVAR 



8 (10) 
Verksamhetsplan 2014-2016 
överförmyndaren 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån 
hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras 
övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta 
granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att 
ställföreträdarena utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att 
uppnå detta ska 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 början på 
februari, i stället för i november, för att underlätta 
ställföreträdarnas arbete med att färdigställa årsräkningarna. 

• Nya gode män ska kallas till en introduktionsträff för att 
informeras om vad uppdraget omfattar. 

• Blanketter på hemsidan ska regelbundet revideras och 
informationen ska uppdateras. 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 
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Överförmyndaren 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Driftbudget 2014-2016 

Tabell l: Driftsbudget 2014-2016 

Driftbudget/plan 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Verksamhetsfakta 

Tabell 2: Verksamhetsfakta 

Bokslut 

2012 

2 953 

160 

z 793 

Budget 

2013 

3 290 

150 

3 140 

Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 
""'"~·~·~-~-···-·-- -

3 323 3 323 3 323 

150 150 150 

3173 3 173 3173 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

Verksamhetsmått 

Antal aktiva ärenden 

Redovisningsskyldiga 
ärenden 

2012 2013 2014 2015 2016 -- --------------- -- ---- ---- -- --==-=--: __________ --==-==-- - ~ -

358 

294 

395 

290 

389 

253 

389 

253 

389 

253 

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

\Ink 2013 ·10- 2 1 
i 
Dlilflenr / , "' )Aktbi,laga 
-<::DI313'3t-l 1 

Upplånings bes! ut strategisk plan 2 O 14-2 O 16 
Kommuninvest har som krav att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar 
för nyupplåning och om rätten att omsätta lån. 

Beslut om nyupplåning och omsättning av lån bör fattas i samband med 
budgetbeslut Beslut föreslås därför tas i samband med reviderad strategisk plan 
2014-2016. 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige 
beslutar 

il!!; kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens 
skulder under år 2014 med totalt 81,2 mkr, samt 

att kommunst-yrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 

Ekonomikontoret 

Lennart Björk 

ekonomichef 

l 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-10-29 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

Västmanlands Samtrafikförbund-protokoll direktionsmöte 2013-09-26 
2 Nyhetsbrev 15 aug-15 okt från Företagarcentrum i sala 
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