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KALLELSE 
LEDNINGSUTSKOTIET 

DIREKT: 0224-74 70 52 

1 Salaortens ryttarförening (SORF); information 

Föredragning av Yannic Jönsson, verksamhetschefSORF. 

2 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

kl13.30-13.50 

Bilaga KS 2013/40/8 

Föredragning av Lennart Björk och Anna Cedervång. 

3 Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö 

Bilaga KS 2013/267/1 

4 salafestivalen 2013; utvärdering 

Bilaga KS 2013/117/5 

Föredragning av Niklas Hellstrand. 

5 Ekofestival2014 i Sala; projektplan 

Bilaga KS 2013/268/1 

Föredragning av Petra jablonski. 

6 Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen 

Bilaga KS 2013/10/7-9 

Föredragning av Roger Nilsson. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

7 Sala Konstförening/ Agui'limuseets lokaler 

)rf Bilaga KS 2013/210/1 
Bilaga KS 2013/210/2 

Föredragning av Åsa Eriksson. Roger Nilsson deltar vid ärendets behandling. 

8 "Lokalutredningen"; information 

Föredragning av Göran Åkesson och Åsa Eriksson. 

9 Utvärdering av bilpool 

Bilaga KS 2013/269/1 

Föredragning av Kent Karlsson. 
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Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

1 O Sop- och renhållningstaxa 

Bilaga KS 2013/270/1-2 

Föredragning av Kent Karlsson. 

11 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Bilaga KS 2013/9/6 

Föredragning av Virve Svedlund. 

12 Rapport från Kungsängsgymnasiets utbyte med CFA i Champagne-Ardenne 

Föredragning av Beng-Olov Hansson, lärare, samt elever från Kungsängs
gymnasiet 

13 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Avesta kommun; yttrande 

Bilaga KS 2013/145/3-4 

Föredragning av Sofia Elrud 

14 Begäran om revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Bilaga KS 2013/271/1-2 

Föredragning av Per Skog. 

15 Avtal mellan Sala kommun och H e by kommun om räddningstjänsten 

Bilaga KS 2013/272/1-2 

Föredragning av jenny Nolhage. 

16 Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
rörande näringslivsfrågor 2014-2016 

Bilaga KS 2013/273/1-2 

Föredragning av jenny Nolhage. 

17 Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden IBK; uppföljning av 
sponsoravtal 2012 

Föredragning av jenny Nolhage. 

18 Digital agenda med e-strategiskt program 

Bilaga KS 2013/252/2 

Föredragning av Silvana Enelo-jansson, Pelle Johanson och Peter Tejne. 

19 Yttrande över skrivelse om osäkra cykelvägar i Sala 

Bilaga KS 2013/274/1-2 
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Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

20 Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 

Bilaga KS 2013/275/1-3 

21 Svar på medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 

Bilaga KS 2013/276/1-3 

22 Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid Vallaskolan 

Bilaga KS 2013/277/1-3 

23 Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

Bilaga KS 2013/278/1-3 

24 Information 

25 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2013/279/1 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Uppföljning Oktober 2013 

Ink. 2013 -11- 1 9 Bilaga KS 2013/40/8 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse 
Arsbudget Prognos Avvik-else Månads 

Nämnd Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2013 2013 i% tendens 

Kommunstyrelsen o 1800 -930 1370 1500 2 700 s 700 8 595 o 213 131 204 536 4,0% 
;t 

Bildnings- och lärandenämnd o o o o o o o 2 350 o 459 005 456 655 0,5% ;t 
--

Vård- och omsorgsnämnd o o o o o -2 000 -3 600 -5 000 o 389 279 394 279 • --1,3% 

Revision o o o o o o o o o 787 787 0,0% -
Överförmyndare o o o o o o o o o 3140 3140 0,0% ~ 

Summa o 1800 -930 1370 1500 700 2100 5945 o l 065 342 l 059 397 3,3% 
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större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Avvikelse 
+8,6Mkr 

, 

Kommentar 

Kommunchef + 670 tkr 
Utredningar 

Samhällsbyggnadskontor + l 900 tkr 
Samhällsfinansierade transporter beräknas ge ett överskott 960 tkr pga nya f iktlinjer. 
Miljöenheten beräknas ge ett överskott på 700 tkr pga ökade intäkter. Överskottet har minskat bia pga extrapersonal, 
utredningskostnad er, om planeringar och individuella beslut. 

Tekniskt kontor+ 2 895 tkr 
Kontorsledning +100 tkr 
Minskade personalkostnader. 
Katt/mät+ 300 t kr 
Personalvakans. 
Gata/park+ 300 tkr 
Underskott park , många träd har dött och måste tas ner.Överskott på Gata pga personalvakanser 
Samhällstekniska + 2 200tkr 
Avvikelse pga felbudgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem samt personalvakanser. 
Renhållning -600 t t<r 
Beslut om ny taxa har har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013. 
Kostenheten -955tkr 
Det ekonomiska läget ser positivt ut men det ser inte ut som att effektivitetsmålet på 1655 tkr kan uppfyllas helt. 
VA+ 1600tkr 
Arbete med vattens•;yddsområden har utfört i mindre omfattning än planerat. Elkostnader lägre och färre åtgärder på ledningsnät. 
Renhållning -600 tkr 
Ny taxa från halvårsskiftet 2013. 

Medborgarkontor + l 870 tkr 
Personalvakanser + 600 tkr, medfinansiering bredband + 200 tkr. Cykelleder +l 200 tkr(kommer att begäras i överfört anslag ti Il 
2014) 
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Prognosutveckling per månad 

Kultur och fritidskontor -30 tkr 
Investeringsbidrag till föreningsdrivna bygdegårdar+ 650 tkr. Hyrekostnad ispist -320 tkr. Personal- 160 tkr. Ombyggnationer av 
kontorslokaler-140. 

Ekonomikontor + 600 tkr 
Personalvakans upphandlare. 

Personalkontor +260 tkr 
Lägre kostnad för lönesystem än beräknat. Vakanta tjänster. 

Räddningstjänst+ 430 tkr 
Personalvakanser +280 tkr. Ökade intäkter pga stora utbildningsvolymer. +150 tkr. 

~ Prognosutveckling per månad Awik-

1 l Maj !Aug lseptJokt else i% Jan Fe b Mars April 

o 1800 -930 1370 1500 2700 57001 8595 Ol 213131 204 536 4,0% 
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Större avvikelser per nämnd 

Bildnings-och 
lärandenämnd 

Avvikelse 
+2,4Mkr 

;t 

Prognosutveckling per månad 

Jan 

Kommentar 

Central förvaltning och nämnd +l 750 tkr 
Inställda nämndssammanträd en. lägre kostnad för central fortbildning och administration . 

Förskola + 500 tkr 
Högre intäkter 

Kulturskolan -500 tkr 
Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet. Fördröjd effekt av personalneddragningar. 

Grundskola +2 000 tkr 
Antal elever från andra kommuner överstiger budget. l ägre personalkostnader än beräknat. 

Gymnasiet -2 400 tkr 
Kostnader för gymnasieelever hos andra huvudmän överstiger budget. 
lägre intäkter på Ösby, högre personalkostnader än beräknat på Kungsängsgymnasiet. 

Vuxenutbildning+ l 000 tkr 
Effekt av få beviljade utbildningar 2012 

Prognosutveckling per månad 
Fe b Mars April Maj Aug Sept 

o o o o o o 

Okt 

Arsbudget 
--..----1 

Nov 2013 

O l 2 350 o 459 005 

Prognos 
2013 

456655 

Avvik
else i% 

0,5% 
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större avvikelser per nämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Avvikelse 

-S,OMkr 

~ 

Prognosutveckling per månad 

Jan 

Kommentar 

Förvaltningsövergripande + 5 100 tkr 
Prestationsersättning "Mest sjuka äldre" överskott 5 000 tkr 
Personal resursenheten överskott 2 100 tkr 
Intäkter för statsbidrag 2 000 tkr är osäkra. Har inte nått rnålet för "Mest sjuka äldre" 2013. Beslutet överklagat. 

Individ, familj, arbete- 3 750 tkr 
MN intäkter än budgeterat på AME 950 tkr 
Ekonomiskt bistånd - 600 tkr 
Ökade kostnader för kontaktfamiljer -1 000 tkr 
Institutionsvård- 3 000 tkr 

Funktionshindrade+ 2 200 tkr 
Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med f lexibilitet mellan verksamheter+ 1800 tkr 
Hyreskostnaderna högre än budget för Hur.ddagis samt Föreningarnas hus -600 tkr 
Placeringar+ 1000 tkr 

Äldreomsorg- 8 600 tkr 
stora volymökningar främst inom hemtjänsten innebär ökade intäkter . + 6 000 tkr 
Ökade personalkostnader pga volvmökningar samt fler nattslingor, hög skjukfrånva ro. - 10 800 tkr 
Omflyttningar och hyra Lindgården året ut - 3 700 tkr 

Fe b Mars April 
Prognosutveckling per månad 
Maj IAug !Sept IOkt Nov 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Awik
elsei% 
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o o o o o -20001 -36001 -50001 O l 389 2791 394 2791 -1%1 l 
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Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012-2013, tkr 
..._. utfall2013 - Budget 2013 - utt2o12 Utfall2011 23 583 tkr 

Budget 2013 22 480 tkr 
Prognos 2013 24 OOOtkr 
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar 

Prognosutveckling per månad {Beräknad Arsbudgetawikelsc) 
Jan 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

Större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontor 

Fe b 

o 800 

o o 

o o 

o 800 
-

Mars April 

2 455 5 923 

o o 

o o 

l455 5923 
- ---

Maj Aug Sept Okt 

9 230 24 853 26 933 51664 

o 500 500 500 

o o o o 

9 230 25 353 27433 52164 
c___ 

Arsbudget Prognos 
Nov 2013 2013 

o 158 757 107 093 

o 4900 4400 

o 1376 1376 

o 165033 112 869 

Utbetalningen till Citybanan bokförs inte i investeringsredovisningen, överskott 1 930 tkr. Markförsäljning beräknas ge ett överskott på 1 000 tkr 

Medborgarkontor 
Ärendehanteringssystem -475 tkr, bredbandsinvesteringar + 600 tkr 

Tekniska kontoret 
Gatuprogram 

Awik- ] 
elsei% , 

32,5% 

10,2% 

0,0% 

16,6% 

För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Oriongatan gata/gång-och cykelväg utbyggnad i avvaktan på kommande etablering i 
området. Parkeringsplats lekpark/stadsparken, i avvaktan på stadsparkutredi1ingen, utplacering av cykelpumpar, oförutsedda utvidgningar samt Områden aktuella för 
planläggning. 
VA program 
För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Ledningsgnät huvudledning Knipkällan etapp 2 pågår under vintern 2103-2014. ARV 
Sala byte övervakningssystem, vattenverk åtgärder inom skyddsområden samt områden aktuella för planläggn:ng 
Parkprogram 
För projeket stadsparken kiosk och servering är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014. Underskott på några projekt med anledning av dyrare 
personalkostnader än kalkylerat . Anledning till detta har varit bland annat svårare arbetsförhållanden tex hård mark pga lite nederbörd. 
Kontorsledning program 
Återstående investeringsmedel för kontorsutrustning och upptagna medel för inköp av plotter kommer inte att tas i anspråk. Dessa kommer därför att återlämnas i 

bokslutet. 
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Teknisk Service program 
Under november och december kommer en utredning att startas för anskaffning av nytt förrådssystem. 
Inköp av matria l till nya dieselpumpstationen för att underlätta debitering av diesel till extern/intern kund, ca 100 tkr. Ny pumpstation kommer att inköp t ill 
verkstaden. 
Lokalprogram 
Projekten skolgårdar, byte ventilation Ösby gymnasium, tillagningskök Ösby och målerilokal Ösby ligger för upphandling och kommer påbörjas 2014. Enligt 
lyftningsplan från PEAB kommer medel att begäras över till 2014 för byggnationen av nya äldreboendet. 
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KOM M UN 

REsULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 

2012 2013 2013 

(inkl TA) 

Verksamhetens intäkter 245 703 271348 254 224 

Jämförelsestörande intäkt 20 962 20 370 

Verksamhetens kostnader -l 232 826 -l 287 968 -1 262 604 

Avskrivningar -46 536 -52 941 -51 251 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 012 697 -1 069 561 -1 039 261 

skatteintäkter 819 936 835180 840 386 

Generella statsbidrag och utjämning 237 756 247484 252 666 

Finansiella intäkter 4 320 4 367 3 782 

Finansiella kostnader -10 035 -13 317 -13 098 

Årets resultat 39281 4153 44 475 

Reavinst 2 978 4545 

Resultat efter balanskravsutredning 36303 39930 

Budgetavvikelse 40 3:22 

varav 

Nämndernas prognos s 945 

Finans 23 989 

skatteintäkter /generella statsbidrag 10 388 

TA-anslag 2013 -4 844 
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~ 
VafabMiljö 

Till extra bolagsstämma för 
VafabMiljö AB 

Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö 

Förslag till beslut 

Stämrnan för VafabMiljö AB föreslås besluta 

att godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att fmansiera långsiktiga investeringar 
knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, avslutning av avfallsupplag, samt 
långsiktigt miljöskydd vid anläggningarna. 

att uppdra åt bolaget att be ägarkommunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4 
mkr enligt ägaravtal2004-08-27 §9. 

Sammanfattning 
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet för att klara av 
de stora investeringar som bolaget står inför. Den befintliga borgen för lån och bankkontokredit 
på l 70 mkr är idag utnyttjad till fullo och ägarkommunerna behöver ta ett beslut om utökat 
borgensåtagande för investeringar och åtaganden som ska genomföras senast 2015. 

VafabMiljö står inför flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppförande av reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utföras och har krav på tidpunkt för fårdigställande. 

Det finns också andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar 
i befintliga anläggningar, utbyte av uttjånta maskiner och fordon. 

Behov av kommunalt borgensåtagande t o m 2015 måste därför utökas med 186,4 mkr. 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post info@vafabmiljo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Ägarkommunerna till VafabMiljö AB undertecknade i början av 2009 en borgensförbindelse för 
lån och bankkontokrediter upp till 170 mkr. Kreditgivaren är Västerås stad. 

Nu, snart fem år senare, har VafabMi1jö nått gränsen 170 mkr och behöver därfor snarast få en 
utökning av kredit och borgen för att klara nödvändiga åtaganden de kommande åren. 

En utökning av borgensåtagandet för bolaget har under det senaste året diskuterats i 
företagsledning och med styrelsen för VafabMiljö. Det har då konstaterats att det ansetts 
fördelaktigt att invänta ombildande! av VafabMiljö från aktiebolag till ett kommunalf6rbund. 
Den processen har tyvärr dragit ut på tiden och det är i dagsläget inte möjligt for bolaget att 
fortsätta med den fmansiella situation som råder utan att få en utökad borgen. 

Västerås Stad kan inte som enda ägare ge kredit utan säkerhet, vilket kommer att resultera i 
kraftigt höjda räntor for VafabMiljö för det belopp som överstiger 170 mkr fr o m 2014-03-01. 
VafabMiljö har dock fatt en överenskommelse med Västerås Stad att fram ti112014-02-28 få en 
lägre räntehöjning under forutsättning att frågan om borgen från ägarkommunerna löses under 
den här tiden. 

Anledningen till utökning av kredit och borgen är flera. De olika delarna beskrivs nedan. 

Svensk Växtkraft 
Svensk Växtkraft blev ett helägt dotterbolag till VafabMiljö under 2012 och därmed ändrades 
forutsättningarna och ny hantering med koncernkredit uppkom. I befintliga borgensåtagande på 
170 mkr ingick inte Svensk Växtkrafts verksamhet, vilket gjorde att nyttjandet av VafabMiljös 
totala borgen utökades betydligt. 

Idag utgör ca 74 mkr av borgensåtagandet på 170 mkr lån for Svensk Växtkraft. Dessa län är i 
huvudsak tagna under de senaste tre åren och är kopplade till omfattande investeringar som har 
gjorts for att klara leveransen av fordonsgas till VL. 

Utöver detta har Svensk Växtkraft ett externt lån i Provinsbanken på, i dagsläget, 20,5 mkr som 
ska amorteras av till2016. Detta lån togs vid uppbyggnad av Svensk Växtkraft 2006. För detta 
lån finns inget borgensåtagande. 

Kommande investeringsbehov 
VafabMiljö står inför flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppforande av reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utf6ras och har krav på tidpnnkt för färdigställande. 

Det finns även andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar i 
befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta maskiner och fordon m m. 

Nödvändiga investeringar uppgår ti11228 mkr fram till och med 2015. Till en del finansieras de 
via avgift från ägarkommunerna for sluttäckning av deponier och genom egen finansiering, 
vilket innebär att lånebehovet är 146,1 mkr. Nedan sammanställs investeringarna i tabell! samt 
i tabell 2 redovisas lånebehovet för investeringarna. 
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Investeringar Belopp Kommentar 
okt 2013-2015 

Torrötningsanläggning för produktion av biogas 20,8 mkr total investering 46,8 mkr (+26 mkr 
2016) 

Utökning nya deponin 18 20,2 mkr 

Lakvattenrening Gryta 34,1 mkr total investering 35,1 mkr1 

Deponigasanläggningar 14,2 mkr ink! energiförsörjning Gryta 
total investering 19,4 mkr' 

Lakvatten rening, sala, Enköping och Köping 7,2 mkr total investering 8,1 mkr' 
Avvattningsanläggning med reningsutrustning 5,6 mkr total investering 6,8 mkr' 

VA-förstärkning Gryta 4,3 mkr total investering 4,6 mkr' 

Maskiner l containers/kär l 12 mkr 

Fordon 8,0 mkr 

Reinvesteringar förbränningsanläggning, 5,2 mkr 
Norsa, Köping 

Nytt Återbruk i Arboga 15 mkr 

Ny tankstation för biogas i Västerås 9,2 mkr total investering 13,4 mkr1 

Ny tankstation för biogas i Fagersta 13,3 mkr total investering 14,3 mkr1 

Reinvesteringar i befintlig a ni. Svensk Växtkraft 12,4 mkr 

Reinvesteringar/förbättringssåtgärder- 9,2 mkr 
Återbruk och avfallsanläggningar 

Övriga investeringar 3,4 mkr 

sluttäckning av deponier 33,6 mkr 56,1 mkr inkluderat hela 2013 

Summa 227,7 mkr 
Tabell l. Sammanställnmg over mvestermgar tom 2015. 1 =mkl mvestermg tld1gare under 2013 

Resterande av 2013 Budget Budget Totalt 
2014 2015 

Investeringar VafabMiljö 46 000 107 000 75 000 228000 

Avgift från kommunerna för -4 500 -18 700 -18 700 -41900 
sluttäckning 

Egen finansiering o -20 000 -20 000 -40 000 

Summa 41500 68 300 36 300 146100 

Tabell 2. Investermgar och berakmng av lanebehov tom 2015 

Borgen till Länsstyrelsen för sluttäckning 

Länsstyrelsen ställer krav på att den som har ansvaret for sluttäckning av en deponi har en 
borgen motsvarande ett belopp som Länsstyrelsen fastställer. I dag har vi borgen for 50,8 mkr 
för befintliga deponier varav ägarkornrnunema står för 40,8 mkr och l O mkr via Swedbank. 

För VafabMiljö kornmer behovet av säkerhet for den delen att utökas med ytterligare 17,5 mkr 
när nya deponin byggs ut under 2015. 

Pensioner 

För pensioner har även en säkerhet utställts av ägarna motsvarande 13,7 mkr för räkenskapsåret 
2012. Borgensbehovet fcir pensioner ökar årligen beroende på pensionens storlek. Progoosen 
fram till och med 2015 är totalt 16 mkr och måste således öka med ca 2,3 mkr. 
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Behov av utökat kommunalt borgensåtagande till och med 2015 
Tabellen nedan visar VafabMiljös behov av tillkommande borgensbehov till och med 2015 
utöver befintligt borgensåtagande. 

Utökat borgensbehov tom 2015 

Investeringar tom 2015 146 100 

Pensioner 2 300 

Amortering lån Växtkraft 20500 

Nya deponin 1b (säkerhet till Länsstyrelsen) 17 500 

Totalt 186400 

Fördelningen av borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet utöver befmtligt 
borgensåtagande blir således: 

Kommun Andel i Borgensansvar 
borgens- (kr) 
ansvar(%) 

Arboga 4,53 8 443 920 

Enköping 12,75 23 766 000 

Fagersta 4,14 7 716 960 

Hallstahammar 5,04 9 394 560 

Heby 4,60 8 574 400 

Norberg 1,99 3 709 360 

Kungsör 2,76 5144 640 

Köping 8,24 15 359 360 

sala 7,29 13 588 560 

skinnskatteberg 1,63 3 038 320 

Surahammar 3,42 6 374 880 

Västerås 43,60 81270400 

Totalt 99,99% 186 381360 

avrund.diff. 0,01% 17000 

Tidplan 

Processen med att få beslut om ett utökat borgensåtagande från ägarkomrnunema har påböljats i 
och med att frågan togs upp och beslutades på VafabMiljös styrelsemöte den 7 november och 
kommer upp till beslut på extra bolagsstämrna den 5 december. 

Därefter kan bolaget begära utökad borgen från ägarkommunerna som måste ta nödvändiga 
beslut i sina respektive kommunfullmäktige under januari/februari 2014. 

Vafab Miljö AB 

CarinaFärm 
VD 

4 (4) 
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Kommunstyrelsens förvallning 
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Det året som gått har varit ett väldigt krävande år för salafestivalens styrelse 

inneburit en nedskärning av många av dom posterna som tidigare år finansierats av intäkter 

från bidrag från kommunen samt intäkter från biljetter. Förutom detta så har den korta tiden 

från beviljat medel från kommunen till festivalen inneburit en del merkostnader då vi inte 

kunnat kostnadseffektiviserat så mycket som vi hade önskat. 

l siffror så kan ni nedan se den budgeten som löd under 2012 års festival såväl som 2013. 

Den mest slående skillnaden är självklart att intäkten på en halv miljon i form av biljetter inte 

längre finns kvar. Detta var dock något som vi i styrelsen tidigt fattade ett beslut om att 

genomföra på grund av allt missnöje med entrepriserna samt den överhängande 

problematiken med ett slutet område inne i Sala centrum. 

Dock så kan man också se att det bidrag som givits från kommunen har minskats med 

lOOOOOkr vilket avsevärt försvårade arbetet. Förutom detta så var också detta inte heller i 

ren form ett bidrag utan en förlustgaranti som enbart får nyttjas i det fallet att salafestivalen 

inte kan täcka sina kostnader för festivalen. De finanseilla medlena som fanns kvar från 

förgående år nyttjades till fullo för att kunna genomföra festivalen. 
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Till nästa år 
Det främsta problemet i år har varit den strama budgeten men därtill också ovetskapen om 

vilka summor som kommunen kunnat gå in med. salafestivalens stadgar säger att man ska 

fortsätta arrangera festivaler varje år. Detta är dock inte görbart utan ett tydligt ekonomiskt 

stöd från sala kommun. Salasparbank har givit salafestivalen 30000 kr att införskaffa 

evenemangstält till nästa år för att på så sätt kunna generera mer intäkter. 

Det är dock viktigt att kommunen tidigt och tydligt ger besked vilken finansiell ram som finns 

för festivalen. Först då kan styrelsen i Sala festival ekonomisk förening fatta ett beslut om 

festivalen kan genomföras i enlighet med den tre årsplan som presenterats. 

Detta är en ekonomisk slutrapport för dagsläget och bör inte ses som ett bokslut för 

festivalen. En årsredovisning kommer tillsammans med bokslutet i slutet av året. 

Il 

Orförande i Sala festival Ekonomisk Förening 

Niklas Hellstrand 
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Petra Jablonski 
Kultur- och fritidskontoret 

petra.jablonski@sala.se 
Tel 0224-747711 

PROJEKTPLAN EKOFESTIVALEN 

BAKGRUND 

2013-10-30 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 §91, att bifalla en motion om ekofestival i 
stadsparken samt att uppdra till kommunstyrelsen att planera för genomförande av en 
eko festival. Enligt beslut i kommunstyrelsen vid sammanträde 2013-05-13 §123 ska 
kommunstyrelsens förvaltning planera och redogöra för genomförandet av en Ekofestival 
under 2014 och återkomma till kommunstyrelsen. 

SYFTE 

Syftet med en ekofestival i Sala kommun är att väcka intresse och sprida kunskap om en 
hållbar utveckling och att premiera ekologiskt och lokalproducerat, det kan handla om 
livsmedel, textilier eller andra typer av varor. 

MÅL MED PROJEKTET 
-Att premiera ekologiskt och rättvisemärkt 
-Att medverka till en positiv och hällbar samhällsutveckling 
-Att öka människors intresse och skapa nyfikenhet om vad om finns i vårt närområde 

Målet med Ekofestivalen är att alla ska få ta del av den, därför ska det vara fritt inträde. 
Ekofestivalen sker i samarbete med Salafestivalen. Ekofestivalen består av främst av 
dagaktiviteter och salafestivalen sker främst kvällstid. På så sätt kan vi slå samman 
festivalerna och använda samma resurser, som t ex projektledare, volontärer och övrig 
personal. 

ORGANISATION 
Projektet drivs av Sala kommun med en tillsatt projektledare under 8 månader; 25% tjänst 
under jan-mars 2014 och 50% april- augusti 2014. 

MÅLGRUPP 
Ekofestivalen vänder sig till alla i Sala kommun och i regionen samt över länsgränsen. Genom 
Skapande skola kan elever i grundskolan få ta del av workshops. 

EV INTRESSENTER/SAMARBETSPARTNERS 
Naturskyddsföreningar (riks samt lokal) 
Lantbrukare i närområdet 
studiefrämjandet 
Tärna folkhögskola 
Sala kommuns skolor 
Film i Västmanland 
Uppsala universitet 
Svartådalen 
Satsa på Sala 
Bondens marknad 
Strömsbacka Återvinning 
Röda korset 
Idrottsföreningar, t ex gymnastikföreningen 

-1·1· -- n '.· 
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solelanläggningen 
Gröna Hagars kött 
Företagarna 
Sala silvergruva 
Sätra Brunn 
Gröna bilister 

VERKSAMHET f AKTIVITETER 

Eko matservering (lokalproducerat) 
Världens mattält 
Bondens marknad 
Lokala föreläsare om hur man i nuläget arbetar med hållbar utveckling (t ex 
Svartådalen, från produktion till konsument) 
Nationella föreläsare om hållbar utveckling (t ex Hans Rosling el Peter Wahl beck) 
Filmvisning (inomhus och utomhus) 
Vett och watt 
Tävlingar återvändning av material (barn och vuxna) 
Återvinningstävling i skolor 
Konstutställning återvändning av material 
Utställningar och skapande aktiviteter med temat ekologi 
Scen i stadsparken med bland annat artister samt Tippen uppsättningen 
Yoga och mindfulloess i stadsparken 
Crop 100 (öka medvetenheten om onödiga prylar) 
Ekologisk catwalk 
Klädbytardag 
Ekologisk picknick 
Ekografitti 
Hållbart företagande 
Clowner utan gränser 
Paneldebatter om t ex minskad transport, genmodifierad mat, rättvisemärkt 
WorkshopstOr elever i grundskola med t ex konstnärer som arbetar med återvunnet 
material 
Hållbara transporter, elbil/häst och vagn 
Ponnyridning i Stadsparken 
Klappvänliga djur 
Vintagefsecond hand 

Internationellt elevutbyte med vänorten Pont-Sainte-Marie i regionen Champagne, 

ett redan påbörjat samarbete med Kungsängsgymnasiet med bland annat 

alternativa energikällor. 

TIDSPLAN 2014 
Januari~ maj 
Mars- maj 
Maj-juli 

Planering och bokning av föreläsare 
Workshops för elever i grundskolan 
Marknadsföring och media kontakter 

25-27 juli 
Augusti 

KOSTNADER 
Projektledare 
Föreläsningar 
Lokalhyra 
Annonsering 
Hyra av ljus, ljud och film 
Transporter 
Resor 
Kost 
Logi 

Genomförande av Ekofestival (i samband med Salafestivalen] 
Utvärdering och redovisning 

110.000 
25.000 
5.000 
50.000 
10.000 
3.000 
10.000 
10.000 
10.000 



Mobiltelefon 
Tävlingspriser 
Volontärer 
Administrativa kostnader 

TOTALT 

5.000 
2.000 
5.000 
5.000 

250.000 
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FÖRSLAG TILL NY KULTURSCEN : KV TÄLJSTENEN SALA ENTREPLAN MOT NYTT TORG 

GARD 

KUL TURSCEN {300Pll 
393,3 m2 

AGUELIMUSEET 
185,0 m• 

VOLYMSKISS : 2013-11-05 
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ÖVRE FOAJE 
176,8 m' 

r 
TERRASS 
103,5 m' 
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FORSLAG TILL NY KULTURSCEN : KV TÄLJSTENEN SALA ÖVRE PLAN OCH GÅRDSVY 

lAG RE BYGGNADSSKALA MOT GÅRDSRUMMET OCH HANTVERKARlANGAN 

BTA 

Våning l Area 

Plan O 51 0 m' 
Plan 1 1160 m' 
Plan 2 510 m' 

VOLYMSKISS : 2013-11-05 SWECO~ 
4 



TYDLIG ENTRE OCH GLASAD FOAJE MOT ENTREPLATSEN OCH ARUMMET, 
LÄGRE SKALOR OCH PUTSADE FASADER MOT GÅRDSRUM OCH GATURUM 
(vOLYMSKISS) 

FASAD MOT VÄSTER 

FASAD MOT ÖSTER 

u 

FÖRSLAG TILL NY KULTURSCEN: KVTÄLJSTENEN SALA ENTREVY OCH FASADER 

~ l l l l l l l IJ D u D[J 0 U u 
FASAD MOT SÖDER 

VOLYMSKISS : 2013-11-05 SWECO~ 
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HifabGruppen AB, Stockholm 
010-4766604 

Objekt 

Bi l aga KS 2 01 3/ 10/ 8 

Ort 

Sala 

Kostn adsberäkn i n a 
~ ~~at I
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2013-11-11 rev l ~; (32) 

R Material Underentreprenader 
het - - Anm. 
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Kv Täljstenen 
Kapitel 

SAMMANSTÄLLNING 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2 

3 

3 

3 

l 

l 

1 

! 

KAPITEL 
01 

Materialkostnad 
Arbetslön 10 908,41 tim x 184,00 SE•< 
U nderentre~renader 

Omkostnads~ålägg arbete 
Omkostnadspålägg UE 

TOTALSUMMA EXKL MOMS 
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) 

Utskrivet: 2013-11-1510:19 
Filnamn: K v Täljstenen.wtm 
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KV TALJSTE TE~, SALA. KULTURSCE 

Noteringar till budgetkalkyl 

Följande kostnader ingår ej: 
1) Byggherrekostnader, så som t ex: 

a. Mark- eller fastighetsförvärv 
b. Anslutningsavgifter 
c. Bygglovkostnader 
d. Kostnader för byggledning och besiktningar 
e. Ev moms. 

2) Eventuell pålning eller annan grundförstärkning ingår ej. 

2013-11-15 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -11- 1 9 

3) Markarbeten är medräknat en plattyta vid cafeet och återställning närmast husfasaden. 
Inga övrig arbeten. 

4) Kostnader för ljud- och ljusanläggning och scenutrustning. 
5) Fasadskyltar. 

6) Rivning av del av befintlig byggnad ingår med bedömd kostnad. Arbeten i anslutning till 
rivning bef hus och schaktrung för ny käilardel svårbedömda. 

tiifab AB 
Kopparbergsvägen 8, vån F 
722 13 Västerås 

Tel 010-476 60 00 

www.hifab.se 
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Till kommunstyrelsen Sala 15/8 2013 

Från Sala konstförening/ Aguelimuseet 

l dagarna blir förslaget till den lokala kulturplanen färdigt. Intendenterna vid Aguelimuseet har 

bidragit med sina kunskaper om bildkonstens villkor och önskemål. 

Sedan år 2007 har Aguelimuseet haft sin lokal i kvarteret Täljstenen. Museet har med detta uppfyllt 

testators vilja om ett lokalt medborgarhus/kulturhus i Sala. Detta var förutsättningen för att staden 

skulle få visa samlingen som formellt ägs av Moderna Museet/Nationalmuseum. 

Verksamheten i kvarteret Täljstenen har varit välfungerande. Vi delar den s. k. Travershallen med 

kommunen där lokal såväl som nationell konst visas av både amatörer och professionella 

kulturutöva re. 

År 2010 stängdes museet och konstsamlingen magasinerades. Det hade i budgeten avsatts fem 

miljoner kronor till en klimatanläggning i lokalerna och arbetet skulle påbörjas. En tid senare väcktes 

ett kommunalt förslag om ett kulturhus i f.d. lasarettets matsal. Vid ett möte med kommunalrådet 

Per-Olov Rapp och landstingspolitikern Glenn Andersson målades visionerna om ett skräddarsytt 

konstmuseum med flera rum, där den nyinköpta konsten skulle kunna visas i sin hela bredd. De 

storslagna planerna diskuterades vid ett möte på Moderna Museet. Moderna Museets intendent 

Fredrik Liew lovade att hjälpa oss under uppbyggnadsprocessen. 

sedan dess har ingenting hänt och vid ett möte under 2013 fick vi beskedet att några medel till en 

ventilationsanläggning föreligger ej och att verksamheten i kvarteret Täljstenen är provisorisk. 

Museets intendenter, styrelse och övrig personal har lagt ned ett omfattande arbete med att skapa 

ett välfungerande Aguelimuseum. Museet besöks årligen av många hitresta besökare och 

gruppvisningarna ökar varje år. Ivan Aguelis verk, ca 200 stycken, finns förutom i Sala även på 

Moderna Museet, på Göteborgs konstmuseum och i Västerås konstmuseums samlingar. Sala har den 

största enskilda samlingen, 35 målningar och ca 20 teckningar. Museet fyller också en viktig funktion 

i arbetet med att visa samtida konst i olika former och att låta både kommuninvånare och hitresta ta 

del av ett bra konstutbud. För närvarande pågår arbetet med att undersöka förutsättningarna för en 

omfattande konstpedagogisk verksamhet på museet och häromdagen uttryckte museichefen på 

Västerås konstmuseum, Karin Levander, sitt stöd och sin vilja att samarbeta med Aguelimuseet i 

framtida pedagogiska projekt. 

Kunskapen och betydelsen av Ivan Aguelis livsverk växer för varje år och skulle museet tvingas stänga 

även denna gång finns risken att föreningen ger upp och lämnar över ansvaret för samlingen till 

Moderna Museet. 

Då har Sala förlorat ett viktigt besöksmål och en betydande del av stadens kulturella utbud är för 

alltid borta. 

för sala konstförening/ Aguelimuseet 

Johanna Byström Sims och ÅC Danell 
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ÅSA ERIKSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET SALAKOMMU 

Kommunstvrelsens förvallning 
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Utredning av Täljstenen 

Byggnadsbeskrivning 

Täljstenen består av två byggnader med byggår runt 1920. Och har tidigare använts 
till brandstation och elverk. Ytan är ca 1800 kvm. Byggnad l, är delvis i två plan med 
kallvind. Byggnad 2, är den f d garaglänga. Lokalerna nyttjas i dagsläget som 
ungdomslokal, museum, cafe samt hantverkslokaler. 

Nulägesbeskrivning. 

Ungdomslokalen på bottenvåningen i byggnad l, genomgick en om byggnation 2011, 
där bl a ventilationen för den del av huset åtgärdades. 

I den delen av huset där museum, cafe och samlingslokaler är beläget finns i dag 
ingen godkänd ventilation. Uppvärmningen sker i dag med fjärrvärme, den växlas 
och sprids med hjälp av radiatorer och luftvärmare. l dagsläget måste vissa delar av 
huset kompletteras med elektriska byggfläktar under vinterhalvåret för att klara 
kylan. Museet har i dag dålig ventilation och värme samt saknar en 
klimatanläggning. H u s l består av två våningar. Den övre våningen saknar hiss och 
är därför ej tillgänglig. Våningsplanet har också en nivåskillnad som även det 
försvårar tillgängligheten i huset. 

Hus 2 som består av hantverkslokaler som värms upp med el. Huset som tidigare 
används som garage har dålig isolering och saknar helt ventilation. 

Övriga ombyggnadsbehov i fastigheterna är renovering av yttertak, reparation och 
omfärgning av fasad, relining avlopp samt bjälklagsisolering. 

Åtgärdsförslag för i dag befintliga byggnader. 

Då värmen inte räcker till i fastigheten bör man komplettera med större radiatorer 
eller koppla luftvärmarna på en hetvattenkrets. Elradiatorer som är monterade i hus 
2 bör göras om till vattenburna radiatorer vilket innebär att en kulvert ska grävas 
ner till byggnaden. 

Ventilationen som idag är i det närmaste obefintlig i vissa delar av fastigheterna 
måste installeras. Då det inte finns en godkänd OVK kan detta medföra att lokalerna 
ej får utnyttjas till den verksamhet som i dag bedrivs enl arbetsmiljöverkets 
rekommendationer. 

För att klara museets krav på luftfuktighet installeras en klimatanläggning i den 
delen av huset. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Yttertaket renoveras och isoleras. Fasaden repareras och omfärgas. Avloppen 
relinas. 

En trolig kostnad för detta är ca 8 miljoner. Om detta utförs kan fastigheterna 
användas året om som Kulturkvarter. Dock finns ingen kulturscen på området. 

För att klara tillgängligheten till plan 2 i hus l måste en hiss installeras samt golv 
byggas om då det finns stor nivåskillnad på golven i lokalen. Det finns även stora 
underhållsbehov på det våningsplanet. Kostnaden för våning 2 är ännu inte utredd, 
men kommer troligtvis att bli av betydande storlek. Förslagsvis kan vån 2 användas 
som förråd. 

Sala den 8 november 

Åsa Eriksson 

Lokalförvaltarna 

2 (2) 
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Utvärdering av bilpool 
Nu har vi haft en bilpool i ett år och nu ska den utvärderas för att se effekterna av 
bilpoolen och vad som kan förbättras. Förutom en ren ekonomisk utvärdering vill vi 
veta vad ni kunder har för uppfattning om hur bilpoolen fungerar. Därför önskar vi 
att ni besvarar några frågor. Vi vill ha svaren senast 15 oktober. Svaren skickas till 
Kent Karlsson på teknisk service eller kent.karlsson@sala.s~. 

BOKNING 
l. Hur många gånger har du bokat en bil i bilpoolen? 

D mindre än 5 gånger 
D 6-20 
D 21-50 
D mer än 50 

2. Hur uppfattar du bokningssystemet? 
[l lätt 
CJ ganska lätt 
D så där 
D ganska svårt 
D svårt 

Hur många gånger har det blivit fel med bokningen, dvs att bokningen har 
misslyckats? 
CJ en gång 
D 2 - 5 gånger 
[] 6-10 
D mer än 10 

3. Vad har det berott på? 

4. Har du fått någon hjälp? 
[J ja direkt 
C:i ]a i efterhand 
LJ Nej 

NYCKELSKÅP 
Hur har det varit att hitta bilarna/garagen? 
[]]ätt 
eJ ganska lätt 
ll så där 
U ganska svårt 
[J svårt 

5. Om det har varit svårt- varför? 



6. Hur har det varit få ut nycklarna ur skåpet? 
[J lätt 
l1 ganska lätt 
[i så där 
C ganska svårt 
LJ svårt 

7. Om det har varit svårt- varför? 

BILAR 
8. Hur många gånger har bilen/nyckeln saknats i garaget? 

L1 en gång 
D 2 5 gånger 
D 6-10 
[j mer än 10 

9. Hur många gånger har bilen varit otankad? 
D en gång 
D 2 - 5 gånger 
[J 6-10 
Cl mer än 10 

10. Hur tycker du städningen och tvättningen av bilarna har varit? 
Cl Bättre än innan bilpool 
[J Som vanligt 
[]Sämre än innan bilpool 

11. Har det varit andra problem med bilarna? Vilka? 

KÖRJOURNAL 
12. Att använda mobiltelefonen i bilen somkörjournal-hur känns det? 

[]lätt 
C1 ganska lätt 
D så där 
i:J ganska svårt 
Lisvårt 

13. Hur många gånger har du haft problem med att telefonen inte har fungerat? 
[j en gång 
[J 2 - 5 gånger 
[]6-10 
[J mer än 10 



14. Skulle du kunna tänka dig en körjournal med GPS koppling? Det innebär att 
vi skulle kunna se hur bilen har åkt under körningen. 
IJ ja 
IJ Nej 
IJ Vet ej 

15. Har redovisningen av bilkostnaden varit bra? 
:J ja 
J Nej 
IJVetej 

16. Har du råkat ut för några fel och i så fall vilka? 

17. Har bilkostnaden fått dig att avstå från att köra bil? 
[J ja 
[J Nej 
IJVetej 

18. Har bilkostnaden fått dig att åka mer kollektivt/cyklat eller gått? 
IJ ja 
IJ Nej 
[J Vet ej 

19. Övriga förbättringsförslag. 
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KENT KARLSSON 
DIREKT: 0224-74 75 87 

llnlt 2013 1 8 

j l ' 

SKRIVELSE 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2014 
Vid beräkningar av avfallsindex, med basmånad oktober 2012, kommer detta att 
stiga med 0,88 %. En justering av taxan föreslås i enlighet med beslut KF§ 89/2013. 

Det innebär att abonnemangspriset, exklusive moms, på de vanligaste abonne
mangen blir enligt följande: 

• Källsortering, ökning från 1.918 kr till1.935 kr. 

• Miljöstation helår, ökning från 1.225 kr till1.235 kr. 

• Grundavgift helår, ökning från 642 kr till 64 7 kr. 

Tekniska kontoret föreslår en generell höjning med 0,88% för samtliga avgifter i 
taxan, förutom avgifterna kopplade till slamtömning som föreslås vara oförändrade. 
Dock föreslås en höjning med 0,88 %för ansökningsavgiften om förlängt slamtöm
ningsintervall för fritidsfastighet 

En uppräkning av taxan innebär en ökning av intäkterna till renhållningskollektivet 
med ca 220 tkr för 2014. Höjningen på 0,88% kan tyckas vara marginell, men är 
nödvändig för att kunna täcka kostnadsökningar samt för att börja komma i balans 
med tidigare ackumulerat underskott. 

Ny taxa föreslås gälla från och med 1 januari 2014. 

Kent Karlsson 
Enhetschef 

BILAGA 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 
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Taxa för sop-, slam- och 
l SAlA KOMMUN 

l a t r j n h ä m t n j n g l Kommunstyrelsens förvaltning 

l 1 8 

KFS Oxx revision XX 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: XXXX-XX-XX 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2014-01-01 

ERSÄTIER: X/20XX 

Grundavgift 
Grundavgiften utgår för alla bebyggda och bebodda fastigheter inom kommunen. 

Villahushåll 

Flerfamiljshushåll 

Fritidshus 

647 kr/fastighet 

389 kr/lägenhet 

389 kr/fritidshus 

Avgift för regelbunden sophämtning 

§ l Hushåll anslutna till miljöstation 

Permanentbostäder 

Fritidsbostäder 

1.235 kr/år 

765 kr/år 

§ 2. Hämtning varannan vecka i tätorter och glesbygd för enskilda hushåll 

Gångavstånd debiteras med 10% av abonnemangsavgiften efter de första 10meter per 
påbörjad 10meters intervall. Exempel: Om kärlet står30meter från hämtningsfordo

nets plats är det 20 meter som debiteras med 2 x 10% av abonnemangsavgiften. 
r---~-----------------------------------,---------------------y-----------------------T·----------------·-·r··------------------1 l Abonnemangstyp l Kärl för l Kärl för i Kärl för ; Årsavgift i 
' ' l ' ' ' l l bioavfall 1 restavfall i blandat l (kr får) i 
O O O j l E 

i i l i avfall i l 
~-----------------------------------------~------------------------~------------------------~--------------------~------------------------1 
i l f f f f 

i Källsortering i 140 liter i 190 liter i - i 1.935 i 
L------------------------------------------L-----------------------L-------------------------L ___________________ _l _______________________ J 



:·-----------------------------------------r··---------------------r·-----------------------T·---------------------r----------------------1 
j Hemkompostering i - i 190 liter l - i l. 789 l 
r------------------------------------------l------------------------1------------------------+---------------------t----------------------1 
l Hemkompostering 1 - 1190 liter l - ! 1.350 i 
l ' ' ' ' ' ! med 4 :eckors Ii l l l i 
i hamtmng 

1 
l i i i 

l i : l l 
~----------------------------------------t------------------------1------------------------r-------------------t------------------------i 

l Blandat avfall 1- / - !190 liter ! 3.313 ! 
'-·-•••••••••·--------------•-•••••··-·----J-------------•-•••••••••J ..... -----------•-••••••••~---·--·-------------L----·-····-·---·-···J 

§ 3. Fritidsabonnemang hämtning varannan vecka endast under tiden 
l maj • 30 september, 11 hämtningar 

r-xil;;~-~-;;~ä~is"tYp ____ TI<ä~i-iö;-----TI<ä~i-iö;----TK:ä~irö~--rx~sa~gifi---1 
l l bioavfall l restavfall i blandat i (kr får) l 
i l l i avfall l l 
~----------------------------------------.l------------------------~----------------------~---------------------t---------------------~ l Källsortering [140 liter 1190 liter l - l 941 [ 
r------------------------------------1---------------------+------------------+-------------------+---------------------i 
l Hemkompostering i - i 190 liter i - i 890 i 
r------------------------------------------l-----------------------t----------:----------t----------------------t---------------------1 
i Hemkompostering i - i 190 hter i - 1 760 i 
l med 4 veckors i i i ! i 
i ' ' l ' ' 

l hämtning i i ! i ! 
l-----------------------------------------+--------------------+----------------------+---------------------1----------------------i 
i Blandat avfall l - i - /190 liter i 2.803 i 
[ __________________________________________ _j ________________________ j_ _______________________ L_ ____________________ _l ______________________ _j 

§ 4. Helårsabonnemang flerfamiljshus och verksamheter 

Bioavfall 
~--K:ä-ilsr~;l;;k __________________ TA.~gifi--rö~-ilä~hi-i;;-g--Tl\~g~fi-iö~-ilä~tnin-g:--l 
i i varje vecka i varannan vecka i 
f-------------------------------------------i------------------------------------~---·+•-·~+------------------------------------··++·----1 
i 140 liter i l. 339 kr i 788 kr i 
i ! : ! c-------------------------------------------1-------------------------------------------+--------------------------------------------r 
i 190 liter i 1.733 kr 1985 kr 1 

f-----------------------------------------+--------------------------------------------r-----------------------------------------1 
i 400 liter i 3.388 kr i 1.812 kr ! 
l_ ___________________________________________ L_ ___________________________________________ _L__ _______________________________________ __I 

Restavfall 
r-K:ä;Isr~;l;;k __________________ TJ\~iifi-iö~-ii-ä~r~ing-Tl\~gifiiö~-ilä~rn-in-g:---~ 
: : i l 

i l varje vecka l varannan vecka l 
~--------------------------------------------1-----~-------------------------------------~------------------------------------------l 
i 190 liter i 2.530 kr ! 1.383 kr i 
l--------------------------~----------------J,. ______________________ ~-------------------+--------------------------------------------J, 
i 400 liter i 5.064 kr l 2.650 kr l 
1---------------------------------------------j----------------------------------------------!----------------------------------------------i 
i 600 liter i 7.478 kr l 3.857 kr ! l ___________________________________________ j___ ___________________________________________ l__ _______________________________________ _l 



Blandat 
c··------------------·----------------------,----------------------------------------·-·-··T·-···-------·--·-·---·--·------------------, 
l Kärlstorlek l Avgift för hämtning i Avgift för hämtning i 
i ! varje vecka 1 varannan vecka i 
~------------------------------------------~---------------------------------------------1--------------------------------------------! 
i 190 liter i 6.373 kr l 3.313 kr i 
~--------------------------------------------~-------------------------------------------~---------------------------------------------1 
j 400 liter i 13.141 kr l 6.696 kr j 
c···········································-i···································-·········.J. .............................................. , 
i 600 liter ! 19.587 kr [9.919 kr i 
L ............................................ L ........................................................................................ ..! 

§ 5. Delning av behållare 

Vid delning av behållare debiteras vardera abonnenten en avgift motsvarande 65 % 
av ordinarie avgift för aktuell abonnemangstyp. 

Vid hemkompostering krävs anmälan till bygg- och miljöförvaltningen och en ska· 
dectjurssäker kompostbehållare. 

§ 6. Lösa- och extrasopor 

Avgift för lösa- och extrasopor vid ordinarie hämtning. 

i"(;;~1:~;;:;~-~"""""""""""""""""""'["2i7'k~/;;;·;""""""""""""""""""""i 
i i i 1 ............................................................ , .............................................................. ! 
i Komprimerade sopor, con- i 888 kr fm 3 1 
: i ! 
i tainer i i 

l"i:ö·;·~-~öj;·ö~·ö·~-h-~~f~iT ................ f .. s7·7·k~/;;;·; ........................................ l 
f-----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------! 
i Extrasäcks 160 l i 76 kr/st i 
i i i 
["iiöi~-kt-~hå.li~~~ .. 5;;;-; ................... [ .. 35.'28.9Tä~ ....................................... i 
! ........................................................... L .......................................................... ..! 
Extrasäckar, inkluderande hämtning och borttransport vid ordinarie hämtning. 

§ 7. Avgift för latrinhämtning 

Hämtning efter avrop 
r·a-~ct;;:;~~;~-'h~~;:~i-~ii;·ct~i;~ ..... T684·k~/kä~i ...................................... i 
l : : 
0"0:""""""""""""""""""""""""""""1""'""""""""'"""""""""'""'""'""""""1 

j Ovriga hämtningar j 861 kr /kärl J L_ _______________________________________________________ J ________________________________________________________ _ 

l priser för hämtning ingår engångskärl som tillhandahålles max vikt per kärl15 kg. 
Avrop skall ske senast måndag i hämtningsveckan. 

§ 8. Hämtning av grovsopor 

Hämtning av grovsopor mot avrop 577 krfm3 



§ 9. Ändring av abonnemang 

Vid ändring av abonnemang, säckstorlek m m uttas en engångsavgift vid varje änd
ringstillfälle. 

Abonnemangs- och ändringsavgift 235 kr 

För ändring av abonnemang vid årsskifte utgår ingen abonnemangs- och ändrings
avgift. 

§ 10. Ansökningsavgift för obebodd fastighet 

Avgift 

§ 11. Slamtömning 

l gång per år ordinarie 

Budad tömning 

Budad tömning 

235 kr 

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4m3 

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4m3 

Sluten tank mindre än 4 m' 

Extra slang över 25 meter Per påbörjad 5 meter 

Avgift då abonnenten förorsakat att tömning ej kan ske 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall till vartannat år för 
fritidsfastighet 

722 kr j år 

794 kr/år 

909 kr/år 

61 kr 

495 kr 

235 kr 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa. 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

ALLMÄNT OM DELEGATION 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §),innebär att rätten att besluta i 
ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Denne 
kallas delegat. 

Delegaten företräder kommunstyrelsen och delegatens beslut ses som kommun
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas. 

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delega
tionsuppdraget Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Vad kan man delegera? 

Kommunstyrelsen får enligt 6 kap 34 § KL inte delegera beslutanderätten i 
följande slag av ärenden: 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, dvs. kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

• yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

• yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut 
överklagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är 
förbehållna kommunstyrelsen. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande. 
Någon klar gräns för vad som kan delegeras finns inte. 

Kommunstyrelsen beslutar t ex om delegering, remisser, riktlinjer och strategier, 
verksamhetsplan, interna kontrollplaner och sammanträdesdatum samt fattar 
strategiska beslut. 

Delegering och ren verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför d v s ren verkställighet. Gränsen mellan 
delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. Med delegering avses 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

dock att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 
göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet saknas 
utrymme för självständiga bedömningar som tex vid tillämpning av en taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
Kommunstyrelsen kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en 

anställd i kommunen att på delegation fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Anmälan ska göras till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Registrator på kansliet numrerar delegationsbesluten löpande under året och för 
upp dem löpande på en §till kommunstyrelsen. 

Överklaganden 
Förvaltningsbesvär. Delegationsbeslut förutom beslut om miljösanktionsavgift 
överklagas hos länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och inges till 
kommunst'yrelsen för vidare befordran till länsstyrelsen. För at kunna prövas ska 
ärendet ha inkommit till nämnden inom tre veckor efter att den beslutet berör 
fått del av beslutet. 

Miljösanktionsavgift Beslut om miljösanktionsavgift överklagas till mark- och 
ml"lio""dnmst-cl"'n i'l\'erk1"ga" c-l,a v...,,...., .,.),,.;f+-lig orh ;,..ge" .. ; 11 l<'"' ,....,munst-.• .. '-'1S"n fo··,. • j V l .l IL. \..o t. V \..10 U . .;,a'\.. (A..l C&. Jl'\.1 J..l.\. J. \.. l lJ.J. ~ \.J. l l V1J.J11 11 '-j l V .l \..o l l 

vidare befordran till miljödomstolen. För att kunna prövas ska ärendet ha 
inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor efter det att den beslutet berör 
fått del av beslutet. 

Laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av kommunallagen m fl lagar 
överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagan ska vara skriftlig och 
inges till förvaltningsrätten. Besvärstiden börjar löpa då bevis om justering av 
kommunstyrelsens protokoll med anmälan om beslut som anslagits på 
kommunens anslagstavla. Besvärstiden är tre veckor, klagaberättigade är 
kommuninnevånare. 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Allmänt för bygg- och miljö 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, om inget annat anges i 
delegationsordningen, också rätt att: 

a) avge yttrande till högre instans vid överklagande av delegationsbeslut 

b) Efter ansökan upphäva eller ändra ett tillståndsbeslut 

c) Besluta att lämna klagomåljanmälningar utan åtgärd. 

Beslut eller domar som innebär ändring av delegationsbeslut får överklagas av 
chef. 

Beslut eller domar som innebär ändring av kommunstyrelsens beslut får endast 
överklagas av kommunstyrelsen. 

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt den lagstiftning bygg- och miljö 
tillämpar betraktas som verkställighet och har därför inte delegerats. 

Besiut om att meddela föreläggande eiier förbud, samt att förena föreläggande 
med vite får, om inte annat framgår av delegationsordningen, endast fattas av 
kommunstyrelsen. 

Miljöbalken (1998:808) 

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt 
att besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap 8 § MB). r den mån inte 
annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att 
"Besluta i ärenden" rätt att: 

• Besluta att meddela förelägganden och förbud utan vite. (26 kap 9 § MB) 

• Förelägga, utan vite, sökande att komplettera en ofullständig ansökan 
samt besluta att avvisa ansökan om bristen är så väsentlig att ansökan 
inte kan ligga till grund för prövning. (19 kap 5 §samt 22 kap 2 § MB) 

• Besluta att beslutet ska gälia även om det överklagas. (26 kap 26 § MB) 

• Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. (26 
kap 13 § MB) 

• Besluta att sända föreläggande eller förbud utan vite, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet m m, till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. (26 kap 15 § MB) 

• Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. (26 kap 19 § 3 st 
MB) 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

• Beslut att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
(26 kap 21 § MB) 

• Besluta att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen. (26 kap 22 § l st, l och 2 meningen MB) 

• Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. (26 
kap 22 § 3 st MB) 

• Besluta att meddela förbud, utan vite, att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. (28 
kap 7 ~ MB) 

• Besluta att en anmälan inte ska föranleda någon åtgärd. (27 §förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

• Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till 
fastighet, byggnad, anläggning eller transportmedel och där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. (28 kap, 1, 6 och 8 §§ MB) 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Beslut i ärenden av så KS ordförande 
brådskande karaktär att KS förste vice ordförande 
kommunstyrelsens beslut inte 
kan inväntas 

1.2 Pröva utlämnande av allmän 2 kap 14 §TF Kommunjurist 
handling, vägran att lämna ut 

10 kap 14 § OSL Kommunchef 
allmän handling och handlings 
utlämnande med förbehåll. 6 kap 3 § OSL Upphandlare 

Inom respektive kontors Kontorschef 
ansvarsområde 

Enhetschef 

1.3 Utfärdande av fullmakt att föra Kommunchef 
kommunens talan inför domstol 

KS ordförande 
och andra myndigheter samt 
vid förrättningar och KS förste vice ordförande 
förhandlingar av skilda slag när 
det inte delegerats till annan 

1.4 Ingående av förliknings -avtal Kommunchef 
upp till och med två 

Kommunjurist 
prisbasbelopp 

1.5 Yttrande över ansökan om att Kommunchef 
bli antagen som hemvärnsman 

1.6 Yttrande över ansökan om att Ledningsutskott 
bli antagen som hemvärnschef 

1.7 Tillstånd att använda Informationssekreterare 
kommunens vapen och 

Kommunchef 
logotype 

1.8 Prövning av att överklagandet 24§ FL Delegat som fattat 
skett i rätt tid samt beslut att ursprungsbeslutet 
avvisa för sent inkomna över-

Kommunjurist 
klaganden 

Inom respektive kontors 
ansvarsområde Kontorschef 

1.9 Omprövning/rättelse av beslut 27 §FL Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Kontorschef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.10 Beslut om att avge yttrande Vederbörande delegat 
med anledning av besvär över 

Kontorschef 
delegats beslut 

1.11 Beslut om att anföra besvär Vederbörande delegat 
över beslut av besvärs-

Kontorschef 
myndighet 

1.12 Lämna yttrande över ansökan Ledningsutskottet 
om tillstånd att använda 
övervaknings kamera, utom i 
kommunägda fastigheter 

1.13 Avge yttranden om remisstiden Ledningsutskott 
inte medger att yttrandet 

KS ordförande 
behandlas på ordinarie 
sammanträde i kommun-
styrelsen 

1.14- Utgtitt 
1.15 

1.16 Utskottsledamots deltagande i Respektive utskott 
kurs, annan utbildning och 
konferens, i ämnesområde vari 
utskottet har beslutsbehörighet 

1.17 Förtroendevalds deltagande i KS ordförande 
kurs, annan utbildning och 
konferens under högst 2 dagar 

1.18 Utdelning från donationsfonder Ledningsutskott 

1.19 Representation för kommunen KS ordförande 

Kommunchef 

Kontorschef 

1.20 Vänortsfrågor av icke KS ordförande 
principiell art 

1.21 Evenemangsstöd Ledningsutskott 

1.22 Inrättande av personregister Kontorschef 

1.23 Beslut om bidrag till EV-projekt Kommunchef Upp till 10 
prisbasbelopp 

1.24 Teckna EV-projekt Kontorschef 

Kommunchef 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.25 Teckna och säga upp avtal inom Kontorschef 
respektive kontors 

Förvaltningschef verksamhetsområde 

2 Ekonomiärenden 

2.1 Placering av kommunens Ekonomichef Efter samråd med KS 
likvida medel ordförande 

2.2 Uppta, omplacera och lösa lån Ekonomichef Efter samråd med KS 
som beslutats av kommun- ordförande 
fullmäktige 

2.3 Placering av donationsmedel Ekonomichef 

2.4 Föra kommunens talan i mål om Kommunjurist 
betalningsföreläggande, bevaka 
kommunens rätt i konkurser 
samt träffa ackordsuppgörelser 

2.5 Beviljande av avbetalning av Ekonomiassistent 
fordringar samt amorterings-
plan, om särskilda skäl före-
ligger 

2.6 Teckna och säga upp leasing- Förvaltningschef 
avtal 

3 Upphandling 

3.1 Initiera en upphandling genom Förvaltningschef 
en undertecknad beställning 

3.2 Tiiidelningsbeslut eller beslut Upphandlare 
om avbrytande av upphandling 

Ekonomichef 

Förvaltningschef 

3.3 Teckna och förlänga Kommunchef 
förvaltningsövergripande avtal 

3.4 Teckna och förlänga Förvaltningschef 
förvaltningsspecifika avtal 

3.5 Avrop från ramavtal Budgetansvarig 

3.6 Avyttring av inventarier och Upphandlare 
materiella anläggnings-

Ekonomichef tillgångar 
Kontorschef 

3.7 Föra kommunens talan i mål om Upphandlare 
överprövning av upphandling 

3.8 Häva upphandlat avtal Kommunchef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4 Personalärenden 

4.1- Utgdtt 
4.68 

4.69 Lön och anställning i BeA § 02, § 04 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som t ex 
lönebidragsanställning, 
anställning med rekryterings-
stöd samt anstälining enligt BeA 

4.69a Lön och anställning av MBL§ 11 Förvaltningschef FAS 05 
arbetsgivarföreträdare med 

Får vidaredelegeras. 
ansvar för verksamhet, 
personal och ekonomi 

4.69b Lön och anställning av MBL§ 11 - KS ordförande 
kommunchef eller förvaltnings- personalansvarig för 
chef tillsvidare eller tids be- kommunchef, 
gränsat mer än 6 månader kommunchef 

personalansvarig för 
förvaltningschef. 

FAS OS 

4.70 Lön och tillsvidareanstäilning AB§ 04, LAS § OS:1 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
av övrig personal en! AB eller 
PAN 

4.71 Lön och tillsvidareanställning AB § 04, LAS § S Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
genom konvertering av 

Redovisas till 
tidsbegränsad anställning 

arbetsgivarutskottet 
i efterhand 

4.72 Utgdtt 

4.73 Lön och tidsbegränsad AB§ 04, LAS § 05:1-2 Förvaltningschef Får vidaredelegeras. 
anställning 

4.74 Lönetillägg Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

Används restriktivt. 
Tidsbegränsas för 
avtalsperioden 
(31j3). Efter samråd 
med personalchef. 
Redovisas till 
arbetsgivarutskottet 
i efterhand. 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.75 Arbetsgivarföreträdare i MBL§ 14 Kommunchef 
förhandling enligt§ 14 MBL 

Förvaltningschef 

Kontorschef 

Förhandlare 

4.76 Ledighet sammanlagt mer än 6 AB§ 25 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
månader för enskild 

Motiveras av 
angelägenhet utan lön 

ansvarig chef på 
särskild blankett. 

4.76a Prövning av bisyssla AB §08 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
Kommunchef för 
förvaltningschef 

4.77 Disciplinåtgärd (varning) AB§ 11 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

Överläggs Pnl 
MBL/FAS. Efter 
samräd med 
personalkontoret. 

4.78 Uppsägning p g a arbetsbrist LAS § 07 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 

KS för kommunchef 
samt 
förvaltningschef. 
Efter samråd med 
personalkontoret. 

4.79 Avslut/Uppsägning p g a LAS § 07 Förvaltningschef Ej vidaredelegation. 
personliga förhållanden 

Förutsätter enighet 
om villkor för avslut. 
Efter samräd med 
personalkontoret. 

4.80 Andra anställningsförmåner än Arbetsgivarutskott 
kontant lön eller alternativa 
pensionsförmåner utöver 
gällande kollektivavtal 

4.80a Teckna kollektivavtal Arbetsgivarutskott 

4.80b Beslut om fastställande av lön Arbetsgivarutskott 
efter löneöversyn enligt 
dialogmodellen 

4.81 Arbetsbefrieise med lön utöver Arbetsgivarutskott 
lag eller avtal mer än en månad 

12 (46) 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.82 Avsked LAS § 18 Arbetsgivarutskott 

4.83 Avslut av anställning med Arbetsgivarutskott Enskild 
förmåner utöver lag eller avtal överenskommelse 

4.84 Pensionsförstärkning eller KAP-KL Arbetsgivarutskott 
särskild avtalspension 

4.85 Arbetsgivarföreträdare i MBL§ 10 Förhandlare Personalchef ersätter 
förhandling enligt§ 10MBLi förhandlare. 
intresse- eller rättstvist 

4.86 Facklig ledighet med lön Förhandlare 

4.87 Fastställande av ingångslöner Arbetsgivarutskott 

4.88 Personalärenden som inte Arbetsgivarutskott 
särskilt delegerats till annan 

4.89 Beslut om stridsåtgärd KHA Arbetsgivarutskott 

4.90 Godkännande av individuellt Arbetsgi varutskott 
avtal om distansarbete 

4.91 Medgivande av anställning efter Arbetsgivarutskott 
67 års ålder (totalt max 6 
månader) 

5 Plan- och markärenden 

5.1 Uppdrag att handlägga Ledningsutskott 
detaljplan, områdesbestäm-
meJser och planutredningar 

5.2 Utställning av översiktsplan, Ledningsutskott 
detaljplan och områdes-
bestämmelser 

5.3 Namnsättningsfrågor som inte Ledningsutskott 
delegerats till annan 

5.4 Namnsättningsfrågor i samband Lag (2006:378) om Mätningschef 
med belägenhetsadresser samt lägenhetsregister 
adresser till bostadslägenheter 

5.5 Förvärv och överlåtelse av Samhällsbyggnadschef Högst 10 
fastighet eller fastighetsdel som prisbasbelopp eller 
sker för att genomföra fastställd belopp fastställt av 
detaljplan KF 

5.6 Förvärv och överlåtelse av fast Samhällsbyggnadschef Högst 4 pris-
egendom i andra fall än under 

Markingenjör 
basbelopp i varje 

punkt 5.5 särskil t fall 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.7 Debitering av gatukostnader i Samhällsbyggnadschef 
enskilda fall 

Markingenjör 

5.8 Utarrendering av markområden Samhällsbyggnadschef Högst 5 år 
och förlängning av arrendeavtal 

Markingenjör 

5.9 Medgivande av om- till- och Samhällsbyggnadschef 
nybyggnad på arrendetomt 

Markingenjör 

5.10 Godkännande av överlåtelse av Samhällsbyggnadschef 
arrendekontrakt 

Markingenjör 

5.11 Upplåtelse av mark för andra Samhällsbyggnadschef 
ledningar än högspännings-

Markingenjör 
ledningar samt upplåtelse för 
utbyte av befintlig luftledning 
för högspänning till jo:-dk:1be! 
med tillhörande anordningar 

5.12 Utsträckning, nedsättning, Samhällsbyggnadschef 
dödning, relaxation av 

Markingenjör 
inteckningar samt utbyte av 
pantbrev även som andra 
härmed jämförliga åtgärder 

5.13 Deklaration eiler annan uppgift Samhällsbyggnadschef 
tillledning för kommunens 

Markingenjör 
taxering såvitt avser inkomst av 
fastighet 

5.14 Genom avtal eller genom att Samhällsbyggnadschef 
tillämpa bestämmelserna i 

Markingenjör 
plan- och bygglagen, fastighets-
bildningslagen, anläggnings-
lagen, ledningsrättslagen eller 
annan speciallagstiftning till-
försäkra kommunen rätt till 
servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt i fastighet som 
tillhör annan och medverka till 
ändring eller upphävande av en 
sådan rätt, samt på motsvar-
ande sätt belasta kommunens 
mark 

5.15 Framställningar till och Samhällsbyggnadschef 
yttranden över remisser från 

Markingenjör 
fastighets bildningsmyndigheten 
angående bygglov, fastighets-
bildning m m 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.16 Anhängiggöra, utföra och Samhällsbyggnadschef Utom såvitt avser 5 
bevaka kommunens talan vid 

Markingenjör 
kap 3 § 3 st och 

förrättning enligt fastighets- fastighets bestämning 
bildningslagen (1970:988) enligt 14 kap 1 § 2 st 

5.17 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef 
kommunens talan vid för-

Markingenjör 
rättning enligt lednings-
rättslagen (1973:1144) 

5.18 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef 
kommunens talan vid för-

Markingenjör 
rättning enligt anläggnings-
lagen (1973:1149) 

5.19 Anhängigöra, utföra och bevaka Samhällsbyggnadschef Utom såvitt avser 8 § 
kommunens talan vid för-

Markingenjör 
rättning enligt lagen om 
exploateringssamverkan 
(1987:11) 

5.20 Anhängiggöra, utföra och JB kap 8-11 Samhällsbyggnadschef 
bevaka kommunens talan vid 

Markingenjör 
förrättning enligt arrendelagen 

5.21 Beslut om markanvisning Samhällsbyggnadschef Upp till l miljon 
kronor 

5.22 Beslut om markanvisning Samhällsbyggnadsutskott Upp till6 miljoner 
kronor 

5.23 Beställning av åtgärder för att Markingenjör Upp till4 
genomföra prisbasbelopp 
markexploateringsprojekt 

6 Byggärenden 

PBL9kap 

6:1 Beslut om bygglov inom ramen PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
för de föreskrifter som anges i 9 och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
kap 30-32 §§ PBL i följande stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
ärenden: Samhälls byggnadschef 

a)Nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus utanför område 
med detaljplan, inom ramen för 
de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked 

6:1 b) Nybyggnad eller tillbyggnad PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
inom detaljplan och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

stadsarkitekt byggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadschef 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6:1 c) Tillbyggnad av en- eller PBL 9 kap 2 § 1st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
tvåbostadshus och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

stadsarkitekt byggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadschef 

6:1 d) Ny- eller tillbyggnad av PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
komplementbyggnad och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

stadsarkitekt byggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadschef 

6.1 e) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
transformatorstation, och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
Tillbyggnad av en- eller två- stadsarkitekt byggnadsutskottet 
bostadshus avloppspump- Samhällsbyggnadschef 
station eller därmed jämförliga 
byggnader med en byggnads-
area sammanlagt ej över-
stigande 30 mz. 

6.1 f) Ta i anspråk eller inreda PBL 9 kap 2 § 1 st 3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
byggnad helt eller delvis för a) Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
väsentligen annat ändamål stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
inom område med detaljplan Samhällsbyggnadschef 
eller områdesbestämmelser 

6.1 g) Inredande av någon PBL 9 kap 2 § 1 st 3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
ytterligare bostad eller någon b) Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
ytterligare lokal för handel, stadsarkitekt byggnadsutskottet. 
hantverk eiler industri Samhälisbyggnadschef 

6.1 h) Byte av färg, fasadbeklädnad, PBL 9 kap 2 § 1 st 3 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
taktäckningsmaterial eller c) och 8 § 1 s t 2 c) Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
andra åtgärder som avsevärt Stadsarki tekt byggnadsutskottet 
påverkar byggnadens yttre Samhällsbyggnadschef 
utseende 

6.1 i) Ärende om att i område av PBL 9 kap. 8 § 1 st Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
värdefull miljö underh3Jla ett 2b) Byggnadsinspektör fatt~s av samhälls-
byggnadsverk eller ett bebygg- stadsarkitekt byggnads utskottet. 
elseområde som avses i 8 kap. Samhällsbyggnadschef 
13 § PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

6.1 j) Ändring av gällande bygglov PBL 9 kap 2 § 1 st 1 Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
inom ramen för tidigare och 2 Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
medgiven bruttoarea eller Stadsarki te k t byggnadsutskottet. 
medgiven avvikelse från Samhällsbyggnadschef 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

6.1 k) Nybyggnad eller väsentlig PBL 9 kap. 8 §första Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 
ändring av upplag eller stycket l och 16 kap. Byggnadsinspektör fattas av samhälls-
materialgårdar (p. 2) fasta 7 §samt PBF 6 kap. stadsarkitekt byggnadsutskottet 
cisterner (p. 4), samt murar och 1-2 §§ Samhällsbyggnadschef 
plank (p. 7) 

6.1 Uppsättande eller väsentlig PBL 9 kap. 8 §första Bygglovhandläggare Ej avslag. Beslut 

ändring av skyltar eller stycket l och 16 kap. Byggnadsinspektör fattas av samhälls-

ljusanordningar 
7 § samt PBF 6 kap. stadsarkitekt byggnadsutskottet 
3-4 §§ Samhällsbyggnadschef 

6.2 Beslut om rivningslov inom PBL 9 kap lO§ Bygglovhandläggare 

ramen för de föreskrifter som Byggnadsinspektör 

anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

rivning av byggnad som ur 

historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt har större värde eller 
rivning som kräver beslut enligt 

annan författning 

6.3 Beslut om marklov inom ramen PBL 9 kap 11-13 §§ Bygglovhandläggare 
för föreskrifterna i 9 kap 35 § Byggnad si n spe k tö r 
PBL stadsarkitekt 

Samhäilsbyggnadscltef 

6.4 Bygglov för åtgärder som inte PBL 9 bp 14 § Bygglovhandläggare 
kräver lov Byggnadsinspektör 

Stadsarki tekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.5 Beslut om villkorsbesked inom PBL 9 kap 19 § Bygglovhandläggare 
ramen för föreskrifterna i 9 kap Byggnadsinspektör 
19 § stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.5 a Förelägga sökanden att PBL 9 kap 22 § Bygglovhandläggare 
avhjälpa bristerna i ansökan Byggnadsinspektör 
inom en viss tid. Om det inte stadsarkitekt 
följs, avvisa eller avgöra Samhällsbyggnadschef 
ärendet i befintligt skick 

6.6 Beslut om att förlänga PBL 9 kap. 27 § Bygglovhandläggare 
handläggningstiden för ärende Byggnadsinspektör 
om lov eller förhandsbesked i stadsarkitekt 
högst tio veckor utöver de Samhällsbyggnadschef 
ursprungliga tio veckorna 
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6.7 Beslut om tidsbegränsat bygg- PBL 9 kap 33 § Bygglovhandläggare 

lov inom ramen för före- Byggnadsinspektör 

skrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de 
Stadsarki tekt 
Samhällsbyggnadschef 

fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om 

tillfällig användning av byggnad 
eller mark eller om åtgärden 
har ringa påverkan på omgiv-
ningen 

PBL 10kap 

6.8 Beslut om att byggnadsverk får PBL 10 kap. 4 § Bygglovhandläggare 
tas i bruk utan att slutbesked Byggnadsinspektör 
lämnats stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.9 Beslut att utse ny kontroll- PBL 10 kap. 13 § Bygglovhandläggare 

ansvarig om en kontroll- Byggnadsinspektör 
Stadsarki tekt 

ansvarig har lämnat sitt Samhällsbyggnadschef 
uppdrag 

6.10 Beslut att det för rivnings- PBL 10 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
åtgärder inte behövs någon Byggnadsinspektör 
kontrollplan stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.11 Beslut att ge startbesked om det PBL lO kap. 22 § Bygglovhandläggare 
enligt 10 kap. 14 §inte behövs första stycket l Byggnadsinspe k tö r 
något tekniskt samråd stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.12 Beslut att förelägga byggherren PBL lO kap. 22 § Bygglovhandläggare 
att ge in de ytterligare hand- första stycket 2 Byggnadsinspektör 
lingar som behövs för prövnin- stadsarkitekt 
gen av frågan om startbesked Samhälls byggnadschef 
om det enligt lO kap. 14 § PBL 
inte behövs något tekniskt 
samråd 

6.13 Beslut att med startbesked PBL lO kap. 23-24§§ 
godkänna att en åtgärd får 
påbörjas och att i startbeskedet 

6.13 fastställa den kontrollplan som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ska gälla med uppgift om vem Byggnadsinspektör 
eller vilka som är sakkunniga stadsarkitekt 
eller kontrollansvariga Samhällsbyggnadschef 
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6.13 bestämma de villkor som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
behövs för att få påbörja Byggnadsinspektör 
åtgärden stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.13 bestämma villkor och PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ungefärlig tidpunkt för Byggnadsinspektör 
utstakning som behövs stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.13 bestämma de handlingar som PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare 
ska lämnas inför beslut om Byggnadsinspektör 
slutbesked ge de upplysningar Stadsarki tekt 
om krav enligt annan Samhällsbyggnadschef 
lagstiftning som behövs 

6.14 Anmärkning i anslutning till PBL 10 kap. 27 §och Bygglovhandläggare Föreiäggande med 

arbetsplatsbesök/besiktning 11 kap. 8 § Byggnadsinspektör påföljd (vite eller 

inom ramen för kommun-
stadsarkitekt åtgärd) beslutas av 
Samhällsbyggnadschef samhällsbyggnads-

styrelsens tiiisynsarbete som utskottet 
innefattar för byggherren 
bindande föreskrift. 

6.15 Beslut om kompletterande PBL 1 O kap 29 § Bygglovhandläggare 
villkor för bygg- eller rivnings- Byggnadsinspektör 
åtgärderna eller för kontrollen stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadschef 

6.16 Beslut om slutbesked respek- PBL 10 kap. 34-37 §§ Bygglovhandläggare 
tive om interimistiskt slut- Byggnadsinspektör 
besked enligt föreskrifterna i 1 O stadsarkitekt 
kap. 34-17 §§ PBL Samhällsbyggnadschef 

PBL 11 kap 

6.17 Avge ingripandebesked inom PBL 11 kap. 7 § Bygglovhandläggare 

ramen för föreskriftema 11 Byggnadsinspektör 

kap. 7 § PBL 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.18 Beslut att av polismyndigheten PBL 11 kap. 9 § Bygglovhandläggare 

begära det biträde som behövs Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

för tillträde enligt 11 kap. 8 § Samhällsbyggnadschef 
PBL 
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6.19 Beslut om lovföreläggande om PBL 11 kap. 17 § Bygglovhandläggare 

lovpliktig åtgärd har vidtagits Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

utan lov, om det är sannolikt att Samhällsbyggnadschef 
lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet 

6.20 Förelägga ägare av byggnads- PBL 11 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
verk att inom viss tid ge syn- Byggnadsinspektör 
punkter på övervägt uppdrag åt stadsarkitekt 
sakkunnig att utreda behovet av Samhällsbyggnadschef 
underhållsåtgärder och vem 
som ska betala kostnaderna för 
uppdraget 

6.21 Beslut om föreläggande (utan PBL 11 kap. 19-20 §§ Bygglovhandläggare 

vite) mot ägare till byggnader Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

som inte fullgör sina skyldig- Samhällsbyggnadschef 
heter 

6.22 Beslut om förbud mot fortsatt PBL 11 kap. 30-32 §§ Bygglovhandläggare 

arbete eller åtgärd (utan vite) Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.23 Beslut om förbud mot använd- PBL 11 kap. 33 § l Bygglovhandläggare 

ning av byggnadsverk om Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

byggnadsverket har säkerhets- Samhällsbyggnadschef 
brister (utan vite) 

6.24 Beslut om förbud mot PBL 11 kap. 33 § 2 Bygglovhandläggare 

användning av byggnadsverk, Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

om det inte finns förutsätt- Samhällsbyggnadschef 
ningar för att ge slutbesked 

(utan vite) 

6.25 Beslut att annan funktions- PBL 11 kap. 34 § Bygglovhandläggare 

kontrollant ska utses, inom Byggnadsinspektör 

ramen för föreskrifterna i 11 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

kap. 34 § PBL 
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6.26 Beslut att entlediga kontroll- PBL 11 kap. 35 § Bygglovhandläggare 

ansvarig inom ramen för Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

föreskrifterna i 10 kap. 11 och Samhällsbyggnadschef 
11 kap. 35 §§ PBL och, efter 
förslag av bygg-herren, besluta 
om en ny kontrollansvarig 

6.27 Beslut att ansöka om hand- PBL 11 kap. 39 § Bygglovhandläggare 

räckning hos kronofogde- Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

myndigheten för tillträde enligt Samhällsbyggnadschef 
11 kap. 8 § eller när någon har 

underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har 

förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ 

PBL 

PBL 12 kap 

6.28 Beslut om avgifter i enskilda PRL 12 kap. 8-ll §§ Bygglovhandläggare 

ärenden/fall med tillämpning och kommunens Byggnadsinspektör 

av kommunens taxa för bygglov plan- och bygglov-
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

mm taxa 

P!an- och byggförordningen 
mm 

6.29 Beslut om föreläggande (utan PBF 5 kap. 1-7 §§och Bygglovhandläggare 

vite) mot ägare till byggnader kap. 3 § Byggnadsinspe k tö r 
stadsarkitekt 

som inte fullgör sina skyldig- Samhällsbyggnadschef 
heter 

6.30 Beslut att, om en anmälan av PBF 6 kap. 10 § Bygglovhandläggare 

anmälnings-pliktig åtgärd enligt Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 

6 kap. 5 § PBF är ofullständig, Samhällsbyggnadschef 
förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid 
äventyr att anmälan kan 
komma att avvisas eller att 

avgöras i befintligt skick 

6.31 Beslut av om särskild besikt- PBF (8 kap. 8 §och 5 Bygglovhandläggare 

ning av hissar och andra kap. 9 §) Byggnadsinspektör 

d . d . stadsarkitekt 
motor r1vna anor ningar Samhällsbyggnadschef 
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6.32- Utgdtt 
6.34 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem, BFS 
1991:36,4§ 

6.35 Beslut om senareläggning av Bygglovhandiäggare 

besiktningssynpunkt inom Byggnadsinspektör 

ramen för föreskrifterna i 4 § 
stadsarkitekt 

(om det finns särskilda skäl) 
Samhällsbyggnadschef 

Boverkets byggregler, BRR 

6.36 Beslut att medge mindre BBR 1:21 Bygglovhandläggare 

avvikelse från föreskrifterna om Byggnadsinspektör 

det finns särskilda skäl och 
stadsarkitekt 

byggnausprujekleL äntlå kan bli 
Samhällsbyggnadschef 

tPknic;kt tillfredsställande och 

det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

Boverkets föreskrifter om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder EKS 

6.37 Beslut att medge mindre BFS 2010:28, EKS 7, Bygglovhandläggare 

avvikelse från föreskrifterna om 2§ Byggnadsinspektör 

det finns särskiiåa skäi och 
stadsarkitekt 

byggnadsprojektet ändå kan 
Samhällsbyggnadschef 

antas bli tekniskt tillfreds-

ställande och det inte finns 
någon avsevärd olägenhet från 

annan synpunkt 

6.38 
Utgdtt 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

6.39 Företräda kommunstyrelsen FBL 4 kap. 25 § stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri- Samhällsbyggnadschef 

myndigheten 
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6.40 Rätt att vid samråd begära att FBL 4 kap. 25-25a §§ stadsarkitekt 

ärendet hänskjuts till kommun- Samhällsbyggnadschef 

styrelsen för prövning 

6.41 Godkännande av förrättning, FBL 15 kap. 11 § stadsarkitekt 

förrättningsbeslut eller gräns- Samhällsbyggnadschef 

utmärkning 

Anläggningslagen 
(1973:1149) 

6.42 Företräda kommunstyrelsen AL 12 och 23 §§ stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri- Samhällsbyggnadschef 

myndigheten 

6.43 Godkännande av beslut eller AL 30§ Stadsarki tekt 

åtgärd Samhällsbyggnadschef 

Ledningsrättslagen 
(1973:1141) 

6.44 Företräda kommunstyrelsen LL 21 § stadsarkitekt 

vid samråd med lantmäteri- Samhällsbyggnadschef 

myndigheten 

6.45 Godkännande av beslut eller LL28§ stadsarkitekt 

åtgärd Santhiillsbyggnadschef 

Lagen (1998:814) och 
förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning 

6.47 Avge yttrande tilllänsstyrelsen LGS 6,7,9 §§ Stadsarki tekt 
Samhällsbyggnadschef 

Lag om bostads-
anpassningsbidrag mm 
(1992:1574) 

6.48 Prövning av bostads- BAH-handläggare Ej avslag. Beslut 

anpassningsbidrag Stadsarki te k t fattas av samhälls-
Samhällsbyggnadschef byggnadsutskottet 

Lag (1993:320) om 
byggfelsförsäkring m.m. 
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6.49 Beslut om att byggfels- LBFF l b§ Bygglovhandläggare 

försäkring inte behövs Byggnadsinspektör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

6.50 Beslut om att färdigställande- LBFF 14 § Bygglovhandläggare 

skydd inte behövs Byggnadsinspe k tör 
stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 

Övrigt 

6.51 Yttranden och remisser Samhälls byggnadsutskott 
avseende byggenhetens 
verksamhetsområde som inte 
delegerats till annan 

6.52 Beslut om att samordning enligt Bygglovhandläggare 

9 kap 24 § l st ej ska ske, då Byggnadsinspektör 
Stadsarki tekt 

särskilda skäl för det föreligger Samhällsbyggnadschef 

7 Livsmedelslagstiftningen 
Frågor om godkännande och 

registrering av livsmedels-

anläggning m m 

7.1 Besluta att fastställa 11 §dricksvatten- Handläggare 
provtagningspunkter samt föreskrifterna UVSFS 
frekvensen av normal 2005:10 
respektive utvidgad kontroll av 
dricksvatten 

7.2 Besluta i ärenden om Art 31.1 a och b, i EG- Handläggare 
registrering av livsmedels- förordning 882/2004 
anläggning samt art. 6.2 i EG-

förordning 
852/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.3 Besluta i ärende om Art. 31.2c, EG- Handläggare 
godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004, 23 § 

livsmedels-
förordningen 

7.4 Besluta i ärende om viiikorat Art.32.2 d, EG- Handläggare 
godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004, 23 § 

livsmedels-
förordningen 

24 (46} 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.5 Beslut i ärende om godkänn- Art.3.1 a, EG- Handläggare 
ande av anläggning för förordning 854/2004 
animaliska livsmedel samt, art 60.3 EG-

förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.6 Beslut i ärende om villkorat Art. 3.1 b, EG- Handläggare 
godkännande av anläggning för förordning 854/2004 
animaliska livsmedel samt, art. 60.3 EG-

förordning 
882/2004,23 § 
livsmedels-
förordningen 

7.7 Besluta att tillfälligt upphäva Art 31.2 e, EG- Handläggare 
godkännande av livsmedels- förordning 
anläggning 882/2004, 24 § 

livsmedels-
förordningen 

7.8 Besluta att permanent upphäva Art 31, EG- Handläggare 
godkännande av anläggning när förordning 
verksamheten upphört 882/2004, art. 4, EG-

förordning 853/2004 

Åtgärder vid bristande efter-
ievnad m m 

7.9 Meddela de förelägganden och 22 §livsmedelslagen Handläggare 
förbud (utan vite) som behövs 
för att lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med 
stöd av lagen, de EG-bestämm-
elser som kompletteras av lagen 
och de beslut som har med-
delats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas. 

7.10 Besluta om skyldighet att 8 § livsmedels- Handläggare 
genomgå läkarundersökning förordningen 
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7.11 Besluta att ta hand om en vara 24 § livsmedelslagen Handläggare 
som a) har släppts ut på 
marknaden, i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG-
bestämmelser som komplet-
te ras av lagen, eller b) avses 
med ett föreläggande eller ett 
förbud enligt 22 § om 
föreläggandet eller förbudet 
inte följs 

7.12 Besluta att på ägarens 24 § livsmedelslagen Samhällsbyggnadschef 
bekostnad låta förstöra om- Enhetschef 
händertagen vara eller varor 
som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § livsmedels-
lagen 

7.13 Besluta om sanering eller andra Art. 54.2 a, EG- Handläggare 
åtgärder som anses vara förordning 882/2004 
nödvändiga för att se till att 
foder eller livsmedel är säkra 
eller att lagstiftningen följs. 

7.14 Besluta att begränsa eller Art 54.2 b, EG- Handläggare 
förbjuda utsläppande av foder förordning 882/2004 
eller livsmedel på marknaden 
och import eller export av 
foder, livsmedel eller djur. 

7.15 Besluta om att övervaka och vid Art. 54.2 c, EG- Handläggare 
behov beordra att foder eller förordning 882/2004 
livsmedel återkallas, dras 
tillbaka från marknaden 
ochfeller destrueras. 

7.16 Besluta om tillstand till att Art 54.2 d, EG- Handläggare 
foder eller livsmedel används förordning 882/2004 
för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för. 

7.17 Besluta om att tillfälligt avbryta Art 54.2 e, EG- Handläggare 
driften av eller stänga heia elier förordning t:l82/2004 
delar av det berörda företaget 
under en lämplig tidsperiod 

7.18 Besluta om åtgärder som avses i Art 54.2 g, EG- Handläggare 
artikel 19 i EG-förordning förordning 882/2004 
882/2004 för sändningar från 
tredjeländer. 
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7.19 Besluta om andraåtgärder som Art54.2 h, EG- Handläggare 
anses vara motiverade. förordning 882/2004 

7.20 Besluta om rättelse på den 26 §livsmedelslagen Handläggare 
felandes bekostnad. 

7.21 Besluta om åtgärder som 25 §livsmedelslagen Handläggare 
behövs för att spåra smitta och 
undanröja risk för smitt-
spridning efter underrättelse 
från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks 
spridas genom livsmedel. 

7.22 Besluta att beslut ska gälla även 33 §livsmedelslagen Handläggare 
om det överklagas 

7.23 Besluta att begära hjälp av 27 §livsmedelslagen Handläggare 
polismyndigheten för utövande 
av offentlig kontroll och 
verkställighet c1v Leslut 

Atgärder vid bristande 
efterlevnad. Foder och 
animaliska biprodukter 

7.24 Meddela de förelägganden och 23 §lag om foder och Handläggare 
förbuå (utan vite) som, utöver animaliska 
vad som följer av de EG- biprodukter 
bestämmelser som komp-
letteras av lagen, behövs för att 
lagen, de föreskrifter och beslut 
som meddelats med stöd av 
lagen samt de EG-bestämm-
elser som kompletteras av lagen 
ska följas. 

7.25 Besluta att ta hand om en vara 25 §första stycket Handläggare 
som a) har släppts ut på mark- lag om foder och 
naden, eller som uppenbart är animaliska 
avsedd att släppas ut på biprodukter 
marknaden eller användas i 
strid med 7 och 8 §§, de före-
skrifter som meddelats med 
stöd av 9 eller 11 §§ eller de EG-
bestämmelser som komplett-
eras av lagen eller b) avses med 
ett föreläggande eller förbud 
enligt 23 § om föreläggandet 
eller förbudet inte följs. 
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7.26 Beslut om att låta förstöra en 25 §andra stycket Samhällsbyggnadschef 
vara på ägarens bekostnad. lag om foder och Enhetschef 

animaliska 
biprodukter 

7.27 Beslut om rättelse på den 26 § lag om foder och Handläggare 
felandes bekostnad. animaliska 

biprodukter 

7.28 Besluta att beslut ska gälla även 33 §lag om foder och Handläggare 
om det överklagas. animaliska 

biprodukter 

Kontroll av import av foder och 
livsmedelfrån tredje land 

7. /.9 Besluta ;:~tt omhi:inderta Art. 19. t EG- H<~ndläggare 

livsmedel eller foder från tredje förordning 882/2004 
land som inte överensstämmer 
med bestämmelserna i foder-
eller livsmedels-lagstift11ingen 
samt besluta att a) förordna om 
att fodret/livsmedlet 
destrueras, blir föremål för 
särskild behandling i enlighet 
med art. 20 eller återsänds 
utanför gemenskapen i enlighet 
med art 21 eller vidtagande av 
andra iämpliga åtgärder 

7.29 b) beträffande livsmedel eller Art. 19.1, EG- Handläggare 
foder som redan släppts ut på förordning 882/2004 
marknaden, förordna om att 
fodret/livsmedlet återkallas 
eller dras tillbaka frän 
marknaden innan någon av de 
åtgärder som anges ovan vidtas 
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7.30 Besluta att omhänderta Art. 19.2, EG- Handläggare 
sändning i avvaktan på förordning 882/2004 
destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel av icke-
animaliskt ursprung som är 
föremål för strängare kontroller 
i enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art 17, 
se till att livsmedlet återkallas 
och omhändertas och att det 
därefter antingen destrueras 
eller återsänds i enlighet med 
art. 21. 

7.31 Besluta att omhänderta en Art 18, EG- Handläggare 
sändning tills dess kontroll- förordning 882/2004 
myndigheter. erhållit resultat av 
offentlig kontroll vid misstanke 
om bristande efterlevnad m m. 

Kontroll vid handel med 
animaliska livsmedel inom den 
Europeiska unionen 

7.32 Besluta om anmälan för LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare 
kontroll av sändning från annat 
EU-land. 

7.33 Besluta att utöka kontrollen av LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare 
livsmedel från viss anläggning. 

7.34 Besluta om att sändning av LIVSFS 2005:22, 10 § Samhällsbyggnadschef 
livsmedel ska förstöras, Enhetschef 
atersändas eller hanteras på 
annat sätt. 

Avgifter 

7.35 Besluta om inplacering av Handläggare 
livsmedelsföretag i avgift..s-
klasser enligt fullmäktiges taxa 
för livsmedelskontroll. 

7.36 Besluta om årlig kontrollavgift Handläggare 
för livsmedelsanläggning enligt 
fullmäktiges taxa för livs-
medelskontrolL 
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7.37 Besluta om avgift för Handläggare 
godkännande av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll. 

7.38 Besluta om avgift för Handläggare 
registrering av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll 

7.39 Besluta om avgift för extra Handläggare 
offentlig kontroll av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll 

7.40 Besluta om att sätta ner eller Handläggare 
efterskänka en avgift om det 
finns särskilda skäl enligt 
fullmäktiges taxa tör livs-
medelskontrolL 

8 Miljöärenden 
Miljökonsekvensbeskrivningar 
och annat besiutsunåeriag 

8.1 Avge yttrande tilllänsstyrelsen Handläggare 
i fråga om en verksamhet eller 
åtgärd kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

8.2 Avge yttrande över miljö- 6 kap 8 MB och 7 § Handläggare 
konsekvensbeskrivning som förordningen om 
inte kungörs tillsammans med miljökonsekvens-
ansökan i ett mål eller ärende. beskrivning 

8.3 Avge yttrande till mark- och Handläggare 
miljödomstol eller länsstyrelse i 
den s k kompletteringsremissen 
vid prövning av tillståndspliktig 
verksamhet. 

Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

8.4 Besluta i ärende om tillstånd att 13 §l och 2 st Handläggare 
inrätta avloppsanordning med förordning om 
ansluten vattentoalett miljöfarlig 

verksamhet och 
hälsoskydd 
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8.5 Besluta i ärende om tillstånd att 13 §l och 2 st Handläggare 
ansluta vattentoalett till förordning om 
befintlig avloppsanordning miljöfarlig 

verksamhet och 
hälsoskydd 

8.6 Besluta om villkor som mark- 22 kap 25 § 3 st MB Handläggare 
och miljödomstol eller läns-
styrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit 
åt tillsynsmyndigheten att 
fastställa 

8.7 Besluta i tillsynsärende 26 kap 9 § MB Handläggare 
angående miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 

8.8 Besluta att låta förstöra föremål 9 kap 15 § MB Samhällsbyggnadschef 
av personlig natur och låta Enhetschet 
avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner för 
art förhindra spridning av 
allvarlig smittsam s_iukdom. 

8.9 Besluta att föreskriva att 26 kap 22 § l st 3 Samhällsbyggnadschef Max 10 000 kr 
undersökning av verksamhet meningen MB Enhetschef 
och dess verkningar i stället ska 
utförasav någon annan och att 
utse någon att göra sådan 
undersökning. 

8.10 Beslut om rättelse på den 26 kap 18 § MB Handläggare 
felandes bekostnad. 

Lokala föreskrifter 

8.11 Besluta i ärende om tillstånd att 13 § 3 st förordning Handläggare 
inrätta annan avloppsan- om miljöfarlig 
ordning än till vilken vatten- verksamhet och 
toalett är ansluten inom hälsoskydd 
områden med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

8.12 Besluta i ärende om tillstånd att 17 § förordningen Handläggare 
inrätta värmepumpsanläggning om miljöfarlig 
för utvinning av värme ur mark, verksamhet och 
ytvatten eller grundvatten. hälsoskydd 

8.13 Besluta i ärende om tillstånd att 39 § förordningen Handläggare 
inom område med detaljplan om miljöfarlig 
hålla nötkreatur, häst, get, får verksamhet och 
eller svin, pälsdjur eller fjäderfä hälsoskydd 
som inte är sällskapsdjur, orm. 

31 (46) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.14 Besluta i ärende om tillstånd 40 och 42 §§ Handläggare 
eller dispens att sprida visst förordning om 
gödsel, slam eller annan miljöfarlig 
orenlighet inom område med verksamhet och 
detaljplan eller intill sådant hälsoskydd 
område. 

Förorenade 
områden/Föroreningsskador 

8.15 Besluta i tillsynsärende 28 §förordningen Handläggare 
angående vidtagande av om miljöfarlig 
åtgärder inom förorenade verksamhet och 
områden som avses i 10 kap hälsoskydd 
MB. 

8.16 Beslur i utisynsärende lO kap 12 § MB i dess Handiäggare 
angående vidtagande av lydelse till och med 
tltgärder inom miljö riskområde. 2007-07-31 samt 10 

kap 17 § MB i dess 
lydelse från och med 
2007-08-01 

8.17 Besluta i tillsynsärende om 10 kap 8 §l st MB i Handläggare 
ansvar för verksamhetsutövare dess lydelse till och 
eller den som annars är med 2007-07-31 
ansvarig att utreda samt 10 kap 2, 3, 4, 6, 
föroreningar. 7,9, 10 § MB i dess 

iydeise från och med 
2007-08-01 

8.18 Besluta i tillsynsärenden 10 kap 9 § MB i dess Handläggare 
angående underrättelser om lydelse till och med 
upptäckta föroreningar. 2007-07-31 samt 10 

kap 11 § MB i dess 
lydelse från och med 
2007-08-01 

8.19 Besluta i tillsynsärenden 26 kap 22 § MB Handläggare 
angående undersökningar av 
misstänkt förorenade områden. 

8.20 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 3 § förordning om Handläggare 
om samråd avseende förklaring miljöriskområde 
av område som miljörisk-
område. 

jordbruk och annan verksomhet 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.21 Besluta om dispens för 36 §statens Handläggare 
stallgödselspridning enligt Jordbruksverks 
Statens Jordbruksverks före- föreskrift om 
skrift om miljöhänsyn i jord- miljöhänsyn i 
bruket vad avser växtnäring. jordbruket vad avser 

växtnäring 

8.22 Besluta i ärende om dispens 36 §förordning om Handläggare 
från regler angående spridning miljöhänsyn i 
och lagring av gödsel. jordbruket 

8.23 Besluta i ärenden gällande Handläggare 
anmälan för samräd enligt 12 
kap 6 § MB. 

8.24 Besluta i tillsynsärenden enligt Handläggare 
12 kap MB. 

8.25 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 9 § förordningen om Handläggare 
i ärende om dispens för miljöhänsyn i 
djurhållning och gödsel- jordbt·uke t 
hantering. 

8.26 Avge yttrande ti!! länsstyrelsen Handläggare 
om tillbyggnad eller nybyggnad 
av stall och ladugård. 

8.27 Avge yttrande till länsstyreisen 12 kap 6 § MB Handläggare 
eller skogsstyrelsen i ärende 
angående anmälan för samräd 
för verksamhetfätgärd som 
väsentligt kan komma att ändra 
eller skada naturmiljbn. 

Skydd av områden m m 

8.28 Besluta i ärende om dispens 7 kap 13-18 och 25- Handläggare Ej avslag. Beslut 
frän strandskyddsbestämm- 26 §§ MB fattas av samhälls-
elserna. uygguddSubkOltet. 

8.29 Beslut i ärende om dispens frän 7 kap 7, 9 och 10 §§ Handläggare 
föreskrifter som kommunen MB 
meddelat för naturreservat, 
kulturreservat och naturminne. 

8.30 Besluta i ärende om dispens 9 § förordning om Handläggare 
frän föreskrifter som områdesskydd 
kommunen meddelat för djur-
och växtskyddsomräde. 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.31 Besluta i ärende om dispens 7 kap 22 § MB Handläggare 
från föreskrifter som 
kommunen meddelat för 
vattenskyddsområde. 

8.32 Besluta i tillsynsärende ?kap MB Handläggare 
angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av 
skydd enligt 7 kap MB. 

8.33 Besluta i tillsynsärende 7 kap MB Handläggare Ej avslag. Beslut 
angående efterlevnad av fattas av samhälls-
strandskyddet byggnadsutskottet 

8.34 Besluta i tillsynsärende 8 kap MB Handläggare 
angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller enligt 8 
kap MB. 

8.35 Besluta i tillsynsärenden 7, 8 och 12 kap MB Handläggare 
angående skötsel av jord-
bruksmark enligt 7, 8 och 12 
kap MB. 

Vattenverksamhet 

8.36 Avge yttrande till länsstyrelsen Samhällsbyggnadsutskott 
och skogsstyrelsen angående 
vattenverksamhet enligt 11 kap 
MB. 

Kemiskaprodukter och 
biotekniska organismer 

8.37 Besluta i ärende om tillständ till 14 § SNFS 1997:2 Handläggare 
spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

8.38 Besluta i tillsynsärenen Handläggare 
angående kemiska produkter 
och biotekniska organismer. 

8.39 Avge yttrande till Kemikalie- Samhällsbyggnadsutskott 
inspektionen och länsstyrelsen i 
tillständsärenden och övriga 
ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter 
eller biotekniska organismer. 

Kosmetiska och hygieniska 
produkter 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.40 Meddela förelägganden och Handläggare 
förbud i tillsynsärenden 
gällande kosmetiska och 
hygieniska produkter. 

Avfall och producentansvar 

8.41 Besluta i ärende om 15 kap 18 § 3 och 4 st Handläggare 
dispens/tillstånd att själv MB 
återvinna och bortskaffa avfall. 

8.42 Besluta om dispens eller Handläggare 
undantag från bestämmelser i 
lokal renhållningsordning. 

8.43 Besluta i tillsynsärende att den 15 kap 30 § MB Handläggare 
som är ansvarig för ned-
skräpning ska iordningställa 
platsen och vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

8.45 Besluta i övriga tillsynsärenden Handläggare 
enligt 15 kap MB. 

8.46 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 26 §avfalls- Handläggare 
i ärende om tillstånd till yrkes- förordning 
mässig transport av avfall 
inklusive farligt avfall. 

Bilskrotning 

8.47 Avge yttrande tilllänsstyrelsen 6 § bilskrotnings- Handläggare 
om auktorisation av bilskrot- förordningen 
ningsverksamhet. 

8.48 Besluta i tillsynsärenden Handläggare 

M i/j ösa n ktionsavg ifter 

8.49 Besluta om miljösanktionsavgift 30 kap 3 § MB och Handläggare 
om högst 5000 kr. förordningen om 

miljösanktions-
avgifter 

8.50 Besluta om miljösanktions- Samhällsbyggnadsutskott 
avgifter över 5000 kr. 

Avgifter 

8.51 Besluta att verksamhet ska Handläggare 
hänföras till viss avgiftsklass 
och betala en årlig avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt M B. 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.52 Besluta att påföra tirnavgift Handläggare 
eller handläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn. 

8.53 Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt MB. 

Ombud i mark- och miljödomstol 

8.54 Behörighet att företräda Samhällsbyggnadschef 
kommunstyrelsen som ombud i Enhetschef 
mark- och miljödomstoL 

I.agen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhå!lning och 
skyltning 

8.55 Besluta i tillsynsärenden om 12 § lagen med Handläggare 
renhållning som avses i 4 § särskilda bestäm-
lagen med särskilda bestäm- meJser om gatu-
meJser om gaturenhållning och renhållning och 
skyltning. skyltning 

strålskyddslagen (1998:220) 

8.S9 Besluta i tillsynsärende. 32 § Handläggare 
strålskyddslagen 

8.60 Besluta att påföra tirnavgift Handläggare 
enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn 
enligt strålskyddslagen. 

8.61 Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen. 

Förordning (1988:372) om 
bidrag till åtgärder mot 
radon i egnahem 

8.62 Avge yttrande tilllänsstyrelsen Handläggare 
om ansökan om radonbidrag. 

Lag (2005:1248) om 
skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.63 Besluta i tillsynsärende 6 § lag om skyldighet Handläggare 
gällande förnybara drivmedel att tillhandahåla 
och vid behov besluta att förnybara drivmedel 
beslutet ska gälla omedelbart. 

Ordningslagen (1993:1617) 

8.65 Avge yttrande till Handläggare 
polismyndigheten. 

Lag om viten (1985:206) 

8.67 Ansöka om utdömande av Samhällsbyggnadschef 
fastställt vite. Enhetschef 

Yttranden 

8.68 Yttrande till mark- och Samhällsbyggnadsu t:> k ett 
miljödomstol eller länsstyrelse 
om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap MB. 

8.69 Yttrande angående översikts- Samhällsbyggnadsutskott 
planer, detaljplaner, områdes-
bestämmelser och förhands-
besked, som inte särskilt 
delegerats till annan. 

9 Alkohollagen 

9.1 Bifalis- och delvis 8 kap 2,4 § § Handläggare 
bifallsbeslutangående alkohollagen 
stadigvarande tillstånd. 

9.2 Avslagsbeslut angående 8 kap 2§ Samhällsbyggnadschef 
stadigvarande tillstånd alkohollagen 

Enhetscef 

9.3 Beslut om ändrat tillstånd 8 kap 2§ Handläggare 
alkohollagen 

9.4 Beslut om tillfälligt tillstånd 8 kap 2§ Handläggare 

alkohollagen 

9.5 Beslut om tillfälligt tillstånd för 8 kap 6 § Samhällsbyggnadschef 
provsmakning vid mässor o. dyl. alkohollagen Enhetschef 

9.6 Beslut om tillfälligt tillstånd för 8 kap 7 § Handläggare 
provsmakning vid alkohollagen 
tillverkningsstället 

9.7 Beslut om godkännande av 8 kap 4§ Handläggare 
lokalen vid tillfällig alkohollagen 
ca teringse rveri ng. 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

9.8 Beslut att avvisa ansökan, 
inleda och avsluta/avskriva 

8 kap 2§ och samt Handläggare 

ärenden 9 kap 2§ 

alkohollagen 

9.9 Beslut att meddela villkor Delegaten som fattat det Villkor meddelas i 
ursprungliga beslutet samband med beslut 

om tillstånd. 

9.10 Beslut att godkänna nya 8 kap 12 §samt Handläggare Om bolagsmän inte 
bolagsmän mm 9 kap 11 § godkänns blir frågan 

alkohoiiagen om återkaiielse av 

tillstånd aktuellt. 

9.11 Medgivande till ombyggnad av 9 kap. 11 § Handläggare 
serveringsställe alkohollagen 

9.12 Beslut i samband med anmälan 8 kap 3 § Handläggare 
att krydda sprit alkohollagen 

9.13 Beslut angående ansökan från 9 kap. 12 § Handläggare Ansökan skall 
konkursförvaltare alkohollagen behandlas med 

förtur 

9.14 BesJul om förbud att säija foiköl 9 kap 19 § SamhällsbyggnadsulSkott 

alkohollagen 

9.15 Beslut om återkallelse av 9 kap. 18 §lp. Handläggare 
tillstånd i samband med alkohollagen 
äearbyte, på p<lrts begäran e!!er 
då verksamheten upphör 

9.16 Beslut om återkallelse av 9 kap. 18 § 2-3p. Samhällsbyggnadsutskott 
stadigvarande tillstånd alkohollagen 

9.17 Beslut om att meddela 9kap.l7§ Samhällsbyggnadsutskott 
tillståndsinnehavare varning alkohollagen 

9.18 Beslut om att meddela 9kap.l7§ Handläggare 
tillståndsinnehavare erinran alkohollagen 

38 (46) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

9.19 Tillsyn av serveringsställen 9 kap. 2,3,8,11,13,14 Handläggare 

§ § alkohollagen 

9.20 Anmälan om brottsmisstanke 9 kap. 8 § Handläggare 
eller överlämnande av alkohollagen 
utredning till polis- eller 
åklagarmyndighet. 6 § Förvaltnings-

lagen 

9.21 Avge yttrande till annan 9 kap. 8,11,13,14 § § Handläggare 
myndighet samt lämna och alkohollagen och 
inhämta handlingar 

6 § Förvaltnings-

lagen 

9.22 Begäran om polisbiträde 9 kap. 9 § Samhällsbyggnadschef 

alkohollagen Enhetschef 

9.23 Beslut att avvisa överklagan lO kap. l §alkohol- Handläggare 
som ej inkommit i rätt tid lagen och 24 § 

förvaltningslagen 

9.24 Överklagan till förvaltningsrätt, 10 kap. l§ Delegaten som fattat det 
kammarrätt och högsta alkohollagen ursprungliga beslutet 
förvaltningsdomstolen 

9.24a Besluta att sätta ned eller Handläggare 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen 

9.24b Beslut om riktlinjer för Alkohollagen Samhällsbyggnadsutskott 
serveri ngsti\1 stå n d 

9.24c Besluta om tillsynsplaner Alkohollagen 9 kap. Samhällsbyggnadsutskott 

2§ 

Tobakslagen (1993:581) 

9.25 Meddela föreläggande eller Tobakslagen § 20 Samhällsbyggnadsutskott 

förbud samt sätta ut vite 

9.25a Meddela varning Tobakslagen § 20 Enhetschef 

Kontorschef 
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9.26 Beslut om att en tobaksvara Tobakslagen § 21 Handläggare 

skall tas omhand 

9.27 Yttrande till förvaltningsrätten Tobakslagen § 25 Delegaten som fattat det 

över överklagat beslut samt ursprungliga beslutet 

beslut om att överklaga 
förvaltningsrättens beslut till 

högsta förvaltningsdomstolen 

Lotterilagen (1994:1000) 

9.28 Yttranden till Lotteri- Handläggare 

inspektionen 

10 Transportenhet 

Beslut om tillstånd till 
färdtjänst 

10.1 -enligt kommunens riktlinjer 6-9 §§Lagom Handläggare 

färdtjänst 
(1997:736) 

10.2 - avsteg från kommunens 12 §Lagom Handläggare 
riktlinjer färdtjänst 

Beslut om att återkalla eller 12 §Lagom Handläggare 
begränsa tillstånd till färdtjänst färdtjänst 

10.3 - om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte längre föreligger 

10.4 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gälier tör tärdtjänst 

10.5 Beslut om tillstånd till 4-7 §§Lag om Handläggare 
riksfärdtjänst riksfärdtjänst 

(1997:736) 

Beslut om att återkalla eller 9 §Lag om 
begränsa tillstånd till riksfärd tjänst 
riksfärdtjänst 

10.6 - om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte längre föreligger 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

10.7 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller för riksfärdtjänst 

10.8 skolskjuts enligt skollagen 10 kap 32 och 40§§, Handläggare 
(2010:800) 11 kap 31 och 39 §§, 

19 kap 20§ 

10.9 Beslut enligt Riktlinjer för Handläggare 
handläggning av särskild 
kollektivtrafik i Sala kommun. 

11 Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (2010:1011) 

11.1 Förelägganden och förbud i 2S §1st Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Br3ndinspektCr 
Insatsledare 

11.2 Tillståndsprövning för 16 § Räddningschef 
explosiva varor Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

11.3 Tillståndsprövning för 17 § Räddningschef 
brandfarliga varor Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) 

11.4 Förelägganden och förbud i 5 kap 2 § 2 st Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

11.5 Besiuta om att föreiåggande 
eller förbud får förenas med 

5 kap 2 § 3 st Ledningsutskott 

vite och i brådskande fall, om 
någon inte vidtar åtgärd enligt 
föreläggande, besluta om att 
åtgärd sker av myndigheten på 
den försumliges bekostnad. 

11.6 Bevilja egensotning 3 kap 4 § Räddningschef 
Stf räddningschef 
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11.7 Meddela erforderliga före-
lägganden och förbud med 

5 kap 2 § 2 st skorstensfejarmästare 

anledning av brister, som 3 kap 4 § 
konstaterats vid brandskydds-
kontroll. Sådana förelägganden 
eller förbud får inte förenas 
med vite. 
Eldningsförbud 

11.8 Medge undantag från Räddningschef 
eldningsförbudet i Sala Stf räddningschef 
kommun Brandinspektör 

12 Tekniska kontoret 

12.1 Yttrande över remisser från Enhetschef teknisk service 
polisen, t ex i ärenden om 
anorctnande av offentlig 
tillställning och sammankomst 

12.2 Beslut om förordnande av Kontorschef 
parkeringsvakt 

12.3 Beslut om avstängning av § 43 Lag om Kontorschef tekniska 
vattenförsörjning till en allmänna kontoret 
fastighet. 

vattentjänster 

12.4 Upplåtelse av gatumark, Enhetschef teknisk service 
parkeringsplats och allmän 
platsmark 

12.5 Upplåtande av gatumark för Enhetschef teknisk service Kortare tid än 6 
byggnationer m m. månader 

12.6 Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1-3 Trafikingenjör 

§§Trafikförordningen 

(TrF) (1998:1276) 

12.7 Föreskrifter med särskilda 
trafikregler för väg eller viss 

10 kap 14 § Til' Trafikingenjör 

vägsträcka. 
12.8 Undantag från lokal 13 kap 3-4 §§ TrF Trafikingenjör 

trafikföreskrift. 
12.9 Flyttning av fordon. Lag om flyttning av Enhetschefteknisk service 

fordon i vissa fall 

(1982:129), 

Förordning om 
flyttning av fordon i 

vissa fall (1982:198) 

42 (46) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 
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12.10 Övriga frågor som avses i Lag Trafikingenjör 
om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234) av 
tillfällig natur 

12.11 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

13 kap 8 § TrF Trafikingenjör 

12.13 Meddela föreskrifter för 
väghållningsarbete 

12 kap l§ TrF Trafikingenjör 

12.14 Tillstånd att disponera vägar m Enhetschef gata/park 
m för motortävling 

12.15 Undantag enligt 20-23 §i Enhetschef teknisk service 
renhållningsordningen för Sala 
kommun 

12.16 Restitution av vatten- och Enhetschef 
avloppsavgifter samhällsteknisk enhet 

12.17 Avtal om försäljning av virkes- Enhetschef gata/park 
och rotposter 

12.18 Vara beställarombud vid Kontorschef tekniska Överstigande 6 
nybyggnadsentreprenad och kontoret prisbasbelopp 
entreprenad för större om- och 
tillbyggnader eller konsult-
uppdrag för sådana 
entreprenader 

12.19 Vara beställarombud vid om- Chef för lokalförvaltning Upp till6 
och tillbyggnadsentreprenader prisbasbelopp 
eller konsultuppdrag för sådana 
entreprenader 

12.20 Ändring i byggnadsprogram och Kontorschef tekniska 
i bygghandlingar kontoret 

Chef för lokalförvaltning 

12.21 Utgdtt 

12.22 Uthyrning och förhyrning av Chef för lokalförvaltning 
bostäder och av lokaler 

12.23 Nyttjanderätt till kommun- Chef för lokalförvaltning 
styrelsens förvaltningslokaler 

13 Fritid 

13.1 Besiut om arrangemangsbidrag Kuitur- och fritidsutskott 
till föreningar och organisa-
tioner 

13.2 Pröva tillstånd enligt Fritidsintendent 
lotterilagen (1994: l 000) Informatör 
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13.3 Föreningsbidrag till fritids- och Kultur- och fritidsutskott 
idrottsföreningar 

Kontorschef Upp till1 
prisbasbelopp 

13.4 Besluta om avgifter inom bad- Kultur- och fritidsutskott 
och fritidsgårdsverksamhet 

13.5 Besluta om avgifter för idrotts- Kultur- och fritidsutskott 
och motionslokaler 

13.6 Utdelning av föreningsledar- Kultur- och fritidsutskott 
stipendium 

13.7 Utgått 

14 Kultur 

14.1 Besluta om avgifter inom Kultur- och fritidsutskott 
biblioteksverksamheten 

14.2 Utdelning från kulturfonder Kultur- och fritidsutskott 

14.3 Utdelning av kulturstipendium Kultur- och fri tidsutskott 

14.4 Fördelning och utdelning av - Kultur- och fritids-
bidrag till studieförbund utskottet bereder 

ärendena 

14.5 Beslut om arrangemangsbidrag Kultur- och fritidsutskott 
till föreningar och organisa-
tioner 

14.6 Besluta om verksamhetsbidrag Kultur- och f1 i lidsutskott 
till kulturföreningar 

14.7 Fördelning och utdelning av Ledningsutskott Kultur- och fritids-
bidrag till samlingslokaler kontoret bereder 

ärendena 

14.8 Utdelning av naturastipendium Kultur- och fritidsutskott 
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Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 20t3 -11- 2 O 

YTTRANDE 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Avesta kommun 

l våras var Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - Tillägg till översiktsplan 
för Avesta kommun ute på samråd, nu har Avesta kommun översänt 
utställningshandlingen för att Sala kommun åter ska kunna yttra sig i ärendet. 

Sedan samrådet har en del revideringar gjorts, vilka Sala kommun inte har något att 
invända mot. 

Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast 
kommungränsen mot Sala (bl.a. Tyttbo och Hovnäs-Gålsbo) anpassats ytterligare till 
förhållanden som natur- och kulturmiljövärden och friluftsliv, inte minst 
Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseområden. 

Som angränsande kommun vill Sala framhålla att utvecklingsplaner som berör 
riksintresseområden m.m. som sträcker sig över kommungränsen i allra högsta grad 
angår grannkommunen. Att bli underrättade om sådana är ett första steg i att skapa 
en samsyn och gemensamt arbete med mellankommunala frågor. 

I övrigt har Sala kommun inget att tillägga utöver det som framförts i 
samrådsyttrandet Vi hoppas få ta del av planer, som kan beröra oss eller 
gemensamma intressen, även i framtiden och att vi kan föra en dialog i frågor av 
ömsesidig karaktär framöver. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 2s sala 

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

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Planering och utveckling 

sofia.elrud@sala.se 
Direkt : 0224-74 73 24 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Tematiskt tillägg till översiktplanen för Avesta kom 

KUNGÖRELSE OM UTST ÄLLNING 

SALA KOMMUN. l Kommunstyrelsens förvaltmng 
l 

l Ink. 2013 -10- 1 4 
l 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har, i samarbete med SWECO Architects i 
Falun, tagit fram ett förslag på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (s.k. LIS
områden). Syftet med förslaget är att peka ut strandnära områden som kan möjliggöra en lång
siktigt positiv utveckling av både kommunen och regionen. 

Förslaget är ett tillägg till kommunens översiktsplan från 2007 och baseras på sedan tidigare 
kända områden av intresse, på förslag från byarnöten som hölls hösten 2012 och på förslag som 
inkom under det samråd som pågick fram till den 22 april2013. Under samrådet inkom totalt 20 
stycken skriftliga yttranden, vilka presenteras och kommenteras i samrådsredogörelsen. 

För att ge möjlighet att lämna synpunkter på planens innehåll efter de omarbetningar som ge
nomförts till följd av samrådsyttranden mm är förslaget nu utställt under perioden 14 oktober-
15 december 2013. 

Planhandlingen, i utskrivet format, finns tillgänglig på biblioteken i Avesta, Fors, Horndal och 
Krylbo samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta. 
Dessutom finns handlingen på förvaltningens hemsida som nås via www.avesta.se. De som inte 
har tillgång till Internet kan vända sig till miljö- och byggförvaltningen för att antigen få ut en 
CD-skiva med samrådshandlingen eller få den i utskrivet format. 

Denna kungörelse om granskning har skickats ut till en mängd olika föreningar. Tyvärr kan 
kommunens uppgifter om ordförande och/eller representanter vara inaktuella för vissa av dessa 
föreningar. Vi vill därför be dem som, i form av tidigare representant, fe laktigt ratt inbjudan att 
förmedla den till nuvarande representant alternativt meddela miljö- och byggförvaltningen så att 
vi kan skicka inbjudan till rätt adressat. 

Eventuella synpunkter på det tematiska tillägget lämnas skriftligen till Västmanland
Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta, senast den 15 december 2013. 

För mer information, kontakta: 
Peter Granqvist, tfn: 0226- 64 51 69, e-post: peter.granqvist@avesta.se 
Expeditionen, tfn: 0226-64 54 54 alt. 64 55 57. 

11 oktober 20 13 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 

V-Dala Miljö&. Bygg 
Avesta- Fagersta- Norberg 
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SAMMANFATTNING 
Detta tillägg till översiktsplanen för Avesta kommun 
behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(L!S). 

Den l februari 20 l O trädde nya strandskydds
bestämmelser i kraft i miljöbalken. De nya bestäm
melserna ger kommunen möjlighet att i översikts
plan peka ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden. Det innebär att i dessa områden 
finns särskilt skäl för att ge dispens från strand
skyddet eller att upphäva strandskyddet vid detalj
planeläggning. Passagemöjlighet ska dock i sådana 
fall alltid finnas utmed stranden. 

Norbergs 
kommun 

Hedemora kommun 

Syftet med att peka ut LIS-områden är att bidra 
till såväl Avesta kommuns utveckling som 
regional utveckling samt stärka kommunens 
attraktionskraft, genom att utveckla landsbygden. 

I detta tematiska tillägg pekas 24 st Lis
områden ut, se karta nedan. Områdena syftar till 
att möjliggöra byggande av i första hand 
bostadsbebyggelse, men även anläggningar för 
friluftslivets behov eller för turism och konferens
/kursverksamhet. 

Hofors 

- LIS-områden 

Sandvikens 
kommun 

q_, 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

H e by 
kommun 

Avesta kommun med förslag till områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
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Vid utpekaodet av områdena har möjligheterna till 
anslutning till el, vägar och gemensamt vatten och 
avlopp liksom avstånd till skola, butik och 
kommunikationer varit viktiga aspekter. Områdena 
ska vara av sådan art och ha sådan begränsad 
omfattning att strandskyddets syften kan tillgodoses 
långsiktigt. 

Kommuninvånarna har genom byarnöten bidragit 
med kunskap om och förslag till lämpliga Lis
områden. 

Konsekvenser 
En utbyggnad av LIS-områden enligt översikts
planetilläggets förslag bedöms långsiktigt kunna 
bidra till ett ökat antal kommuninvånare, positiva 
sysselsättningseffekter och ökat serviceunderlag. 
Tillgång till attraktiva tomter och bostäder gör det 
lättare för arbetsgivare att rekrytera kvalificerad 
arbetskraft. Några av de föreslagna LIS-områdena är 
avsedda för turismutveckling och friluftsliv, vilket 
både kan ge nya arbetstillfållen inom turistnäringen 
och bidra till en positiv fritid för kommuninvånarna. 

Vid utpekaodet av LIS-områdena har hänsyn tagits 
till allmänna intressen såsom riksintressen, miljö
kvalitetsnormer, värdefulla natur-, kulturmiljö- och 
friluftslivsområden, översvämningsrisker samt ras
och skredrisker. För varje LIS-område anges rekom
mendationer för vad som särskilt behöver beaktas 
vid en utbyggnad av området. Det innebär att 
negativa miljökonsekvenser i stor utsträckning kan 
undvikas vid utbyggnad enligt översiktsplane
tilläggets förslag. 

Flera av de föreslagna LIS-områdena berör mark 
med översvämningsrisk. I de flesta fall gäller det 
strandområdet, som inte kommer att bebyggas 
eftersom en fri passage alltid ska finnas längs 
stranden. För LIS-områden avsedda för bostads
bebyggelse som berör mark med översvämningsrisk 
anges rekommendationer om att dessa frågor be
höver studeras i fortsatt planering. 

Viktiga mellankommunala frågor att hantera rör 
främst Dalälven, där såväl vattenkvaliteten som en 
utveckling av friluftslivet i förening med bevarande 
av befintliga värden är frågor som behöver hanteras 
i samarbete mellan de kommuner som ingår i Nedre 
Dalälvssamarbetet 
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FortsaH planering 
Underhandsamråd har hållits med allmänheten på 
flera platser i kommunen parallellt med utarbet
andet av ett samrådsförslag. Efter samrådsskedet 
har inkomna synpunkter sammanställts och kom
menterats i en samrådsredogörelse. Översikts
planetillägget har reviderats och skickas nu ut på 
utställning, då allmänheten, myndigheter och 
övriga berörda kan lämna synpunkter. Sedan 
sammanställs synpunkterna i ett utlåtande varpå 
översiktsplantillägget antas av kommunfull
mäktige. 

Översiktsplanen med dess tematiska tillägg är 
vägledande men inte juridiskt bindande. För de 
flesta av de LIS-områden som föreslås i över
siktsplanetillägget kommer detaljplan att behöva 
upprättas innan ny bebyggelse kan komma till 
stånd. 

Dalälven vid Osterviken. 
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l INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Den l juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmel
ser i miljöbalken i kraft. De nya bestämmelserna ger 
kommunen möjlighet att från l februari 2010 peka 
ut områden i översiktsplanen för landsbygdsutveck
ling i strandnära lägen så kallade "LIS-områden". 
Inom dessa områden kan dispens från strandskyddet 
fås bl.a. om en åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. 

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan. A vestas översiktsplan antogs 
den 12 februari 2007 och bedöms fortfarande vara 
aktuell. Därför redovisas de utpekade områdena för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som 
ett s.k. tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det 
innebär att denna handling endast behandlar frågan 
om LIS och fungerar som ett komplement till den 
gällande kommuntäckande översiktsplanen. 

Nedre Dalälven är attraktiv för fritidsfiske. 
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Befolkning, areal, stränder 
Avesta kommun hade 21 467 invånare 2012-12-
31. Kommunens areal är ca 669 km2

• varav 613 
km2 landareal och 56 km2 vattenareaL Antalet 
invånare per km2 är alltså ca 35 personer. 

Enligt SCB är tillgången på stränder i kommunen 
följande: 

• längden på strandlinjen för sjöar och vatten-
drag är 448 km 

• 52 km strandlinje runt öar, 

Dalälven flyter genom kommunen och i anslut
ning till älven ligger bl.a. Avesta tätort, Krylbo, 
Karlbo, Folkkärna, Näs bruk och By. 
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1.2 Syfte 
Syftet med LIS-planeringen i Avesta kommun är att 
bidra till såväl Avesta kommuns utveckling som 
regional utveckling samt stärka kommunens attrak
tionskraft, genom att utveckla landsbygden. strävan 
är bl.a. att utöka underlaget för service på lands
bygden i Avesta kommun. 

Detta åstadkoms genom att i ett antal utpekade 
områden i attraktiva, strandnära lägen, som inte har 
starka natur- eller kulturmiljövärden och där det 
finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det 
rörliga friluftslivet, möjliggöra utförande av 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i 
strandnära lägen som främjar något av följande 
huvudsyften: 

• Ge kommuninnevånarna så attraktiva bostads
förutsättningar att de väljer att stanna kvar i 
kommunen 

• Attrahera till inflyttning i kommunen, exempel
vis för att tillgodose kommunens och företagens 
behov av kvalificerad arbetskraft 

• Ge kommuninnevånare och andra möjlighet att 
bygga fritidshus i attraktiva lägen i kommunen 

• Möjliggöra etableringlutveckling av företag som 
är beroende av vattennära lägen 

Möjliggöra övriga verksamheter, t.ex. olika 
turistverksamheter, som lockar besökare och ger 
underlag för både själva verksamheten och övrig 
service. 

1.3 Mål 
Översiktsplanens övergripande mål är att inom de 
ramar som ges av gällande lagar säkerställa ut
pekade riksintressen och verka för att uppställda 
miljömål och miljökvalitetsnormer, kommunens 
vision och de mål som anges i de regionala miljö
målen "Dalarnas miljömål", i tillväxtavtal och i 
kommunens olika måldokument ska uppnås. 

I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas 
kommunens strategier för genomförande av 
ovannämnda mål. Följande är av särskild vikt vad 
gäller LIS-arbetet: 

Kommunen ska ha en god planberedskap och en 
bra markreserv med tillgång till mark för 
attraktiv bostadsbebyggelse och för utveckling av 
kommersiell service och företagsetableringar i de 
större tätorterna. Kommunens planering för 
boende, företagande och kommunal service ska 
samordnas så att bästa möjliga resultat kan 
erhållas. 
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• Nya bostadshus bör lokaliseras så att de bidrar 
till att förstärka underlaget för befintlig 
kommersiell och social service och så att 
befintliga allmänna investeringar kan ut
nyttjas. 

• Kommunen verkar aktivt för att bevara och 
utveckla Nedre Dalälvsområdets unika natur
och kulturvärden för det rörliga friluftslivet. 

• Kommunen ska verka för att nya fritidshus
områden och koloniområden utreds. 

Vidare är en positiv befolkningsutveckling ett 
övergripande mål för kommunen. 

1.4 Avgränsning 
Generellt strandskydd gäller vid hav, sjöar och 
vattendrag enligt 7 kap. 14§ miljöbalken. Strand
skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 
l 00 meter från strandlinjen vid normalt vatten
stånd. 

Länsstyrelsen i Dalarna tolkar gällande bestäm
melser för strandskydd så att det omfattar sjöar 
och vattendrag som finns markerade på den 
digitala versionen av Lantmäteriets Terrängkarta, 
med undantag för grävda eller anlagda avvatt
ningsdiken för infrastuktur (väg, järnväg), jord
bruksmark, skogsmark och i tätort. Länsstyrelsen 
har dock framhållit att det kan finnas vattendrag i 
verkligheten som inte finns markerade på terräng
kartan med som ändå har strandskydd, samt 
vattendrag som finns ut markerade på kartan, men 
som inte stämmer med verkligheten. 

Kommunens ställningstagande till vad som kan 
anses utgöra "landsbygd" i enlighet med bestäm
melserna om landsbygdsutveckling i 7 kap. 18 e§ 
i miljöbalken, redovisas i avsnitt 2.3 Kommunens 
tolkning av begreppet landsbygd. 

I den kommuntäckande översiktsplanen från 2007 
finns en mängd bakgrundsfakta beskrivna 
rörande bl.a. kommunens bebyggelse och service, 
natur- och kulturmiljövärden m.m. I detta tema
tiska tillägg redovisas därför inte sådan bak
grundsinformation. Se även avsnitt 2.2. Koppling 
till gällande översiktsplan. I detta avsnitt redo
visas sam banden mellan det tematiska tillägget 
och den kommuntäckande översiktsplanen. 
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1.5 Planprocessen 
För att upprätta en kommunal plan, såsom detta 
tematiska tillägg till översiktsplanen, följs en viss 
arbetsgång, den s.k. planprocessen. 

Underhandsamråd hölls inledningsvis med allmän
heten på flera platser i kommunen. Detta skedde 
parallellt med utarbetandet av ett samrådsförslag 
som sedan var ute på ett brett samråd för att 
förbättra beslutsunderlaget. Samråd hölls med 
allmänhet, intresseorganisationer, övriga intressent
er, angränsande kommuner samt myndigheter. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kom
menterats i en samrådsredogörelse. Det reviderade 
översiktsplanetillägget skickas nu ut på utställning. 
Synpunkter kan återigen lämnas av allmänheten, 
myndigheter och övriga berörda. Inkomna syn
punkter sammanställs i ett utlåtande. Översikts
plantillägget antas av kommunfullmäktige. 

Preliminär tidplan 
Samråd 

Utställning 

Antagande 

våren 2013 

hösten 2013 

vintern 20 14 

Översiktsplanen med dess tematiska tillägg är väg
ledande men inte juridiskt bindande. Den visar en 
politisk viljeinriktning för hur mark och vatten i 
kommunen ska användas samt utgör ett strategiskt 
underlag för kommande beslut. Genom upprättande 
av detaljplan kan man juridiskt reglerar mark- och 
vattenanvändningen inom begränsade områden. 

1.6 Regionala förutsättningar 
I arbetet med regional utveckling är landsbygds
utvecklingen, med en levande landsbygd och ett 
öppet landskap, en viktig del. Dalarnas lands
bygdsprogram 2006-2012 är antaget av Länsstyrel
sen och framtaget i bred samverkan med länets 
kommuner, Region Dalarna och lokala utveck
lingsgrupper. Programmet ska vara vägledande och 
ge stöd vid beslut. Tre insatsområden har pekats ut: 

• välfungerande byar, bygder och orter 
levande landsbygd i ett öppet landskap 
levande landsbygd med ekonomisk livskraft 

EU har beslutat om ett sjuårigt Landsbygdsprogram 
för 2007-2013, som ger aktörer och entreprenörer på 
landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta 
eller utvidga fdretag, men också för att höja 
kompetensen hos företagen. 

p:\331 0\3314273\000\12-text'\2-utställning\töp Iis avesta.docx 6 (50) 

De övergripande målen för landsbygdsprogram
met är att: 

förbättra konkurrenskraften och tillväxten i 
jord- och skogsbruket och på så sätt öka 
sysselsättningen på landsbygden 

• ytterligare miljöanpassa det svenska jord
bruket, bevara det öppna landskapet och en 
mångfald av växt- och djurarter 

• utveckla en varierad företagsverksamhet och 
därigenom göra det lättare att leva och arbeta 
på landsbygden 

Länsstyrelsen har därför tagit fram en Genom
förandestrategi för Dalarna, som är uppdelad i 
fyra områden, så kallade axlar, vars mål och 
inriktning är gemensamma för BU-länderna. 
Insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet 
ska bidra till: 

• att genom stöd för omstrukturering, utveckling 
och innovationer stärka jord- och skogsbrukets 
konkurrenskraft (axel l) 

• att genom stöd för markförvaltning förbättra 
miljön och landsbygden (axel 2) 

• att höja livskvaliteten på landsbygden och att 
uppmuntra till diversifiering av näringsverk
samheten (axel 3) 

Utöver dessa insatser ska en särskild metod, 
kallad LEADER (axel 4), som utgår från lokala 
förutsättningar och initiativ, bidra till målen för 
övriga axlar. 



Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - A ve sta kommun UTSTÄLLNINGSHAN DLING sept 2013 

o 

2 LIS-OMRADEN 

2. l Arbetsmetod o c h 
urvalskriterier 

december 2011 genomrörde N eDa (Nedre 
Dalälven Intresseförening) tillsammans med 
bl.a. berörda kommuner ett seminarium om 
attraktiv turistlogi med utgångspunkt från 
möjligheterna med LIS. 

Med utgångspunkt från kommunens beslut om 
att ett tillägg till översiktsplanen med Lis
områden skulle utarbetas, gjordes inledningsvis 
en genomgång av gällande översiktsplan !ör att 
identifiera redan tidigare föreslagna lämpliga 
utvecklingsområden som kunde vara berörda av 
strandskydd och där utpekande som LIS-område 
var en förutsättning för att möjliggöra en 
framtida utveckling. Kommunen har även hållit 
fyra öppna möten för allmänheten, i Fors, 
Korskrogen, Horndal och By, för att få in syn
punkter på LIS-arbetet och tänkbara områden. 

Utifrån översiktsplanens underlag angående 
riksintressen, skyddade natur- och kulturmiljöer, 
områden med höga natur-, kulturmiljö- och fri
luftslivsvärden, översvämnings- och rasrisker 
samt tekniska förhållanden och serviceunderlag 
sammanställdes ett diskussionsunderlag i kart
form som användes vid de fyra möten som hölls 
med allmänheten under hösten 2012. 

De allmänna intressen som har bedömts som 
särskilt relevanta i samband med utpekande av 
LIS-områden är: 

riksintressen 
• Natur 2000-områden 
• miljökvalitetsnormer 
• värdefulla natur- och kulturmiljöer 
• värdefulla områden för friluftsliv 

översvämningsrisker 
ras- och skredrisker 

• grund- och ytvattenresurser 
• verksamhetsområden för vatten och avlopp 

el nät 
kommunikationer 

• befintlig service 

Analysen av vilka andra allmänna intressen som 
finns inom respektive område bygger på den 
kommuntäckande Översiktsplan fOr Avesta 
kommun och Länsstyrelsens regionala under
Jagsmaterial (RUM). 

I början av hösten 2012 gjordes en fältinven
tering av 22 identifierade områden för att på 
plats framför allt bedöma naturvärden och sär-
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skilda värden för friluftsliv . Även markens 
lämplighet att bebyggas bedömdes. I bedöm
ningen ingick: 

Översiktlig bedömning att området inte har 
specifika goda förutsättningar för djur- och 
växtlivet på land och vatten eller är av stort 
värde för friluftslivet. 
Attraktivt läge för bebyggelse med hänsyn 

till områdets karaktär och byggbarhet 
Inga starka konflikter med andra allmänna 
intressen. 

Efter byarnötena hösten 2012, där flera förslag 
till ytterligare LIS-området kom fram, har en 
kompletterande analys och fäl tinventering 
utförts även för dessa områden, enligt samma 
principer som beskrivs ovan. Ä ven efter 
samrådet har en kompletterande fältinventering 
gjorts av föreslagna nya områden eller föränd
ringar av föreslagna områden under samrådet. 

Exempel på aspekter som inneburit att ett 
preliminärt utpekat område inte har ansetts 
lämpligt är: 

översvämningskänsligt/låglänt 
• värdefull natur 

Några av de preliminära LIS-områdena som 
efter fåttinventeringen har uteslutits som Lis
områden är i sig lämpliga för bebyggelse, men 
ny bebyggelse har bedöms lämplig att uppröra 
utanför strandskyddsområdet. Prövning av 
lämpligheten att bebygga dessa områden kan 
därför göras utifrån plan- och bygglagens regler 
och berör inte miljöbalkens bestämmelser vad 
gäller strandskydd. 

2.2 Koppling till gällande 
översiktsplan 

I Översiktsplan för Avesta kommun, antagen 
2007-02-12, (i fortsättningen betecknad ÖP 
2007) ges en kommuntäckande beskrivning av 
inriktningen rör den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön i kommunen. Planen ger 
vägledning för beslut om hur mark- och vatten
områden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen kan kompletteras med ett tema
tiskt tillägg !ör någon speciellt fråga. I A ves ta 
finns ett tematiskt tillägg för Vindkraft. Tema
tiska tillägg ska läsas parallellt med den kom
muntäckande översiktsplanen. De rekommen
dationer som ges i översiktsplanetillägget 
kompletterar och ersätter tidigare ställnings-
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taganden om inte annat anges. Detta gäller även 
detta tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS). 

PlaneringsförutsäHningar i ÖP 

I ÖP 2007 finns en utförlig redovisning av 
planeringsförutsättningarna vad gäller allmänna 
intressen, i avsnitt B ÖVersiktsplanens teman. 
Till översiktsplanen hör även ett antal 
temakartor. Vidare redovisar översiktsplanen, i 
avsnitt B, ett antal fastställda mål samt kommu
nala överväganden och strategier för genom
förande av målen. Dessa ska tillämpas vad gäller 
LIs-områdena. 

Natur- och friluftsliv samt turism 
I kommunen finns fyra områden av riksintresse 
för naturmiljö enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, 
varav tre ligger i anslutning till Dalälven. 
Nationalparken Färnebofjärden berör kom
munens östra del. Det finns också ett stort antal 
Natura 2000-områden och naturreservat samt 
andra utpekade värdefulla naturmiljöer i kom
munen. I ÖP 2007 i kapitel Naturmiljö med 
tillhörande kartor finns närmare beskrivet vilka 
typer av värdefull naturmiljö som finns i 
kommunen samt mål och strategier för att bevara 
dessa. 

Delar av Nedre Dalälven är både av riksintresse 
för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ miljöbalken och av 
riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 
kap. 2§ miljöbalken. Det finns också bl.a. ett 
antal vandringsleder och andra områden som är 
värdefulla för friluftslivet i kommunen. I ÖP 
2007 i kapitel Friluftsliv och rekreation med 
tillhörande karta finns närmare beskrivet 
områden värdefulla för friluftsliv och rekreation. 
Besöksnäring och turism är beskrivna i kapitelet 
Näringsliv. 

Områden med höga värden för naturmiljö, fri
luftsliv och turism är i ÖP 2007:s delområden 
betecknade: 

• Fs Strategiska områden för friluftslivet 
• J n jordbruksområden med stora naturvärden 

Sn skogsområden med stora naturvärden 

Kommunikation, service och bebyggelse 
Kommunen har ett väl utbyggt vägnät liksom 
elnät. Dessa finns beskrivna i kapitel Kommuni
kationer respektive Energi och teknisk försörj
ning med tillhörnande kartor i ÖP 2007. Där 
finns även beskrivet tillgång på kommunalt 
vatten och avlopp och verksamhetsområdena 
finns redovisade på särskild karta. 
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Kommersiell service med bl.a. livsmedel finns 
framför allt i Avesta, Skogsbo, Kry l bo, Fors och 
HorndaL Kommunal och social service beskrivs 
i kapitel Service i ÖP 2007, där även förskola 
och övriga skolformer finns beskrivna i kapitel 
Skola och utbildning. 

I ÖP 2007 finns områden som bedömts som 
lämpliga för tätare bebyggelse redovisade som 
följande delområden: 

T tätsortsområden 
Fb områden med koncentrerad fritidsbebygg
else 

ÖVersvämningsrisker och geotekniska risker 
Översvämningsrisker och geotekniska riskfak
torer har studerats översiktligt för samtliga Lis
områden, men tas bara upp i texten (beträffande 
översvämningsrisk även på karta) för de Lis
områden där risk har bedömts kunna föreligga 
utifrån nuvarande kunskapsläge. Nuvarande 
kunskapsläge framgår av ÖP 2007 i kapitel 
Hälsa och säkerhet och den tillhörande 
temakartan för översvämning och skredrisk. I 
den översiktliga analysen har aktuellt GIS
underlag från Länsstyrelsen nyttjas. 

SMHI:s klimatanalys för Dalarna (2010) har 
därefter tillkommit, men ännu inte givit anled
ning till förändringar i kommunens generella 
tillämpning. Kommunen är dock väl medveten 
om att ny kunskap tillkommer successivt i dessa 
frågor. 

Grund- och ytvatten 
I ÖP 2007 redovisas temakarta för avrinnings
områdena och där även skyddsområden för 
vattentäkt framgår. l kapitel Energi och teknisk 
försörjning i ÖP 2007 finns bl.a. redovisat 
kommunens mål och strategier för vatten och 
avlopp. Råd och generella regler för utformning 
av enskild avloppsanläggning finns redovisade 
på kommunens hemsida. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten har tillkommit 
efter att den kommuntäckande översiktsplanen 
upprättades. I detta LIS-tillägg finns miljökvali
tetsnormerna behandlade i avsnitt 3. 3 Konsek
venser, miljö. 

Farligt gods 
Väg 70 samt järnvägen Dalabanan och järn
vägen Godsstråket genom Bergslagen utgör 
rekommenderad transportled för farligt gods. 
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Tillägget med LIS-områden kontra 
skrivningar om strandskydd i den 
kommuntäckande översiktsplanen 

I ÖP 2007 finns ett kapitel om Strandskydd där 
gällande bestämmelser om strandskydd redo
visas. Detta avsnitt är till delar inaktuellt på 
grund av förändringar i miljöbalken. Numera 
finns de särskilda skälen för strandskydds
dispens angivna i lagtexten. Se vidare avsnitt 4.1 
Lagar och riktlinjer, Strandskydd i detta Lis
tillägg. 

2.3 Kommunens tolkning 
av begreppet lands
bygd 

A ves ta kommun ligger i sydvästra delen av 
Dalarna län och gränsar mot Västmanlands, 
Gävleborgs och Uppsala län. Avståndet från 
Avesta till Falun är cirka 7 mil, till Västerås 7,5 
mil, till Uppsala l O mil samt till Gävle l O mil. 

Kommunens tätorter hade drygt 17 000 invånare 
år 2010, varav drygt 14 506 personer bodde i 
A ves ta centralort. I Horndal bodde l 114 per
soner, i Fors 827 personer, i Nordanö 435 per
soner och i Näs bruk 207 personer. 

Enligt bakgrundsarbetena till förändringarna i 
strandskyddslagstiftningen ska varje enskild 
kommun tolka vad som kan anses utgöra 
landsbygd i samband med utpekaodet av Lis
områden. Detta ska göras utifrån kommunens 
specifika förutsättningar för bl.a. utveckling av 
boende och turism, men även med hänsyn tagen 
till kommunens regionala samband. 

Regeringen anger i lagrådsremissen över 
strandskyddet och utveckling av landsbygden att 
"I de delar av de tre storstadsområdena som 
karaktäriseras av tätbebyggelse och i andra 
större tätortsområden, bl.a. länscentra, där det 
inte finns god tillgång till orörda stränder bör det 
inte vara möjligt att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden. 
Däremot bör det vara möjligt att i och i närheten 
av andra tätorter peka ut områden som bidrar till 
landsbygdsutvecklingen, så till vida detta inte 
förhindrar att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt." I bakgrundsarbetena till 
lagändringen förs resonemang om hur "lands
bygd" kan definieras. Där slås fast att det finns 
flera vedertagna definitioner av vad som kan 
anses vara landsbygd. I departementets kom
mentarer till lagrådet framhålls vikten av att inte 
låsa fast en viss definition utan att "olika delar 
av landet har genom gleshet, småskalighet och 
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särprägel sina specifika förutsättningar för 
utveckling av boende". 

Kommunen gör den bedömningen att hela 
Avesta kommun är att anse som landsbygd vid 
utpekaodet av LIS-områden. 

I ÖP 2007 är delområde T l benämnt Avesta 
Centralort. Inom tätorter bör även bestäm
melserna i 7 kap. I8c § punkt 5 i miljöbalken 
kunna tillämpas. Det gäller ianspråktagande av 
område för att tillgodose ett allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. J bak
grundsarbetena till lagändringen anges att åt
gärder som kan komma ifråga är t.ex. sådana 
som tillgodoser kommunens behov av tätortsut
veckling. Under avsnitt 2.5 Förslag till Lis
områden redovisas områden inom Nära Avesta 
centralort, Nordanö, Kry/bo och Karlbo-Sonnbo 
som samtliga ligger inom Tl Avesta centralort. 
När åtgärder blir aktuella inom något av dessa 
områden rar övervägas vilket lagrum som är 
lämpligast att nyttja, 7:18c punkt 5 eller 7:18d i 
miljöbalken. 

2.4 Generella 
rekommendationer för 
LIS-områden 

lanspråktagande av mark för nya bebyggelse
grupper ska prövas genom detaljplane
läggning. Komplettering av befintlig bebyggelse 
med enstaka bostadshus/fritidshus kan prövas 
med bygglov och strandskyddsdispens om 
byggnadsnämnden finner det lämpligt. 

I den kommuntäckande översiktsplanen finns 
som stöd för lämplighetsprövningen dels de 
områdesvisa rekommendationerna för respektive 
delområden. Dessa ska tillämpas parallellt med 
de rekommendationer i detta tillägg till över
siktsplanen som anges under respektive område i 
avsnitt 2.5 L/S-amråden. 

Vid nytillkommande bebyggelse ska alltid 
passage för allmänheten finnas utmed 
stränder. Inga öar, näs och mindre uddar ska 
tas i anspråk till tomtplats. 

slutgiltig prövning av lämplig placering och 
utformning av bebyggelse inom föreslagna Lis
områden görs vid kommande detaljplane
läggning eller ansökan om strandskyddsdispens. 
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2.5 Förslag till LIS-områden 
Totalt har 24 LIS-områden identifierats. 
Områdenas läge framgår av karta på nästa sida. 
Varje LIS-område redovisas därefter var för sig. 

Flera av LIS- områdena bygger på ställnings
taganden om lämplig bebyggelseutveckling i 
gällande översiktsplan. Andra har tillkommit 
genom olika former av förslag, bl.a. vid samråd. 
Dessa har därefter bedömts vara lämpliga for 
bebyggelse, men att viss hänsyn kan behövas tas 
till andra allmänna intressen. 

I kapitel 4 Konsekvenser beskrivs konsekvenser 
for strandskyddet och miljön i övrigt samt for 
service, näringslivsutveckling m.m. 

Utvecklingsmöjligheter 
Områdena har bedömts lämpliga for olika typer 
av markanvändning enligt följande. 

Bostadsbebyggelse 
Områden som främst bedömts lämpliga för ett 
större eller mindre antal tomter eller småskaliga 
flerfamiljshus (permanentboende). Samtliga 
områden for bostadsbebyggelse ligger i anslut
ning till befintlig permanentbebyggelse. Huvud
delen av dessa områden ligger i anslutning till 
kommunala verksamhetsområden för vatten och 
avlopp. Gemensamma lösningar för vatten och 
avlopp (V A) bör eftersträvas. 

Friluftsliv, camping, övrig verksamhet 
Områden som bedömts lämpliga för boende för 
det rörliga friluftslivet, såsom campingplatser, 
vilket även kan omfatta campingstugor. Flera av 
dessa områden är redan ianspråktagna som 
campingplats, men LIS-området ger i så fall 
även möjlighet till utvidgning. 

När det gäller andra anordningar för friluftslivet 
är dessa ofta sådana anläggningar som för sin 
funktion måste ligga vid vatten, t.ex. bad- och 
båtplatser och kanotuthyrning. Dessa kan till
komma med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3 miljö
balken och behöver således inte pekas ut som 
LIS-områden. Några sådan områden har dock 
pekats ut för att möjliggöra uppforande av t.ex. 
enklare servicebyggnader. 

Föreslagna LIS-områden 
Nedan listas de forslagna LIS-områdena. Se 
även översiktskarta på nästa sida samt 
redovisning av vart och ett av områdena på 
nästföljande sidor. 

Horndal, sid 12-15 
1. Sandviken 
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2. Södra Rossen 
3. Södra Horndal 
4. Morshyttesjön 

Fors, sid 16-18 
5. stensänget 
6. Västansjö 
7. Stora Halsjön 

Folkärna, sid 19-20 
8. Prästboberget 

By, sid 21-24 
9. Kyrkbyn 
10. Vadsbro 
11 . Fullsta 
12. Leknäs 

Näs bruk, sid 25-26 
13. Sluttning mot Rudusjön 
14. Falkudden 

Tyttbo, sid 27-29 
I 5. Hovnäs-Gålsbo 
16 Tyttbo 

Nära Avesta centralort, sid 30-32 
17. Smedsbo-Germundsbo 
18. Bengtsbo 
19. Älvbro 

Nordanö, sid 33-34 
20. Nordanö-Ovanåker 
21. Brogård-lsaksbo 

Kry/bo, sid 35-36 
22. Krylbo, Vintervägen 
23. Krylbo, Sågplan 

Kar/bo och Sonnbo, sid 37-38 
24. Tjärna-Sonnboåsen 

Redovisning av områdena 
Varje LIS-område beskrivs i text och redovisas 
på karta. LIS-områdena beskrivs med tyngd
punkt på befintlig mark och vegetation, 
kvaliteter för friluftslivet samt utpekade natur
och kulturmiljövärden. Planeringsförutsättningar 
anges kortfattat med hänvisning till de rekom
mendationsområden som finns i den kommun
täckande översiktsplanen, se vidare avsnitt 2.2. 

LIS-områdenas avgränsning är schematiskt 
dragna. Inom ett LlS-område kan det finnas t.ex. 
uddar eller andra känsligare delar som inte avses 
bebyggas. Detta kommer att studeras närmare i 
kommande planeringsskeden. 

Samtliga kartor är orienterade med norr rakt 
uppåt i bild. 
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~ S~L~Bilaga KS 2013/271/1 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-11-15 
SKRIVELSE 
PER SKOG 

DIREKT: 0224-74 78 08 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET SAlAKOMMUN 

Kommunstyrelsens liirval!nlng 
Kommunstyrelsen 

Ink. 1 8 

SKRIVELSE 

Revidering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor enlig LSO 
Räddningschef Göran Cederholm har önskemål om en revidering i 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
beträffande kompetens och beredskap enligt bifogad bilaga. 

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-09 och gäller till 
2015-12-15. 

Ändringarna är till för att underlätta såväl rekrytering av sommarvikarier till 
heltidsorganisationen i Sala, som brandpersonal till deltidskåren i Mö klinta. 

Härmed föreslår KSF att Kommunstyrelsen föreslär Kommunfullmäktige besluta: 

att revidera Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt LSO enligt 
bilagans föreslagna förändringar 

att uppdra till KSF att införa förändringarna i Handlingsprogrammet 

Per Skog 



Bilaga KS 2013/271/2 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY 
Göran Cederholm 

SAL KOMMU~J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Begäran om revidering av handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 
Revideringen avser kompetens och beredskap. 

Kompetens 

Av handlingsprogrammet framgår: 

Tabell l Kompetens 

Befattning 

Räddningschef 

Stf räddningschef, 
operativa avd. 

Lägsta kompetens 

Brandingenjörsexamen med påbyggnadsår samt HRK. 

SM eller räddningsledning kurs C Därutöver behövs lämplig utbildning i 
förvaltning och personalhantering. RSK nivå 2 (regional samverkanskurs}. 

Stf räddningschef, 

förebyggande avd. 

SM eller räddningsledning kurs C samt elyeksförebyggande kurs B och samt 
systematiskt säkerhetsarbete. RSK nivå 2 

Brandinspektör 

Insatsledare operativa 
avd. 

Insatsledare förebyggande 

avd. 

Styrkeledare heltid 

Brandman heltid 

styrkeleda re deltid 

Brandman deltid 

BM eller räddningsledning kurs B samt elyeksförebyggande kurs B. RSK nivå 2. 

BM eller räddningsledning kurs B samt RSK nivå l. 

BM eller räddningsledning kurs B samt elyeksförebyggande kurs B. RSK nivå 1. 

SMO-utbi!dning alternativt äldre BmH-utbildning samt räddningsledning kurs 

A. 

$MO-utbildning alternativt äldre BmH-utbildning. 

Räddningsinsats samt räddningsledning kurs A. 

Räddningsinsats. 

I 3 kap. 14 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan utläsas att "Den personal 
som för kommunens räkning har att [ .. ] genomföra [ .. ] räddningsinsatser [ .. ] skall 
genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs". 

SALA KOMMUN 

Räddningstjänsten Sala-Heby 
Väsbygatan l 
733 38 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan 1 
Växel: 0224-747 900 
Fax: 0224-142 72 
radd n ingstja nsten@sala.se 
www.sala.se 

Göran Cederholm 
Räddningschef 

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



Räddningstjänsten Sala-Heby 

Av Regeringens proposition 2002/03:19, "Reformerad räddningstjänstlagstiftning" 
framgår att innebörden av skrivningen i LSO är att det i kommunens organisation 
skall finns personal som har sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten 
tillförsäkras en tillfredsställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala 
riskbil den. Bedömningen om så är fallet skall då göras med hänsyn till kommunens 
samlade kompetens och hur den utnyttjas. 

Det betyder att det inte är den enskilde befattningshavarens kompetens som 
regleras, utan kravet är riktat mot organisationen. Således skall den enskilde 
brandmannens kompetens ställas i relation till den utbildning och erfarenhet som 
övrig tjänstgörande brandpersonal har. 

Ambitionen är att rekrytera brandpersonal med så hög kompetens som möjligt, men 
när det gäller möjligheten att rekrytera semestervikarier så kan en hög 
ambitionsnivå bli kontraproduktiv dvs. det finns inga sökande som är 
anställnings bara. 

Förslag till beslut 

För att underlätta rekryteringen av semestervikarier till stationen i Sala är det 
önskvärt att den efterfrågade kompetens för brandman heltid ändras till: 

SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsinsats, äldre BmD-utbildning, eller 
annan adekvat utbildning1• 

Beredskap 

Av handlingsprogrammet framgår: 

Tabell 2 Räddningskårens beredskap 

Räddningsstation Minsta styrka 

Sala Räddningschef i beredskap 

sala 

sala 

sala 

Hedåker 

Möklinta 

Ransta 

Insatsledare 

styrkeleda re och 3 brandmän i heltidsanställd styrka. 

Brandman deltid 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Styrkeledare och 2 brandmän i deltidsanställd styrka. 

Anspänningstid 

1 min radio eller telefon, 

30 min huvudbrandstation 

1,5 min beredskapsbli 

1,5 min 

8,0min 

S,Omln 

S,Omin 

l "Annan adekvat utbildning" kan exempelvis vara civil eller militär flygplatsbrandmanna
utbildning eller en riktad semestervikarieutbildning som genomförs i egen eller annat 
brandförsvars regi 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

Anspänningstiden för deltidskårer skall beakta riskbilden inom 
utryckningsområdet, men sätts ändå företrädesvis till 5 minuter. Anspänningstiden 
blir då en kompromiss mellan riskbild och möjligheten att på orten rekrytera 
brandpersonaL 

Detta är även fallet i Sala kommun, där alla fyra heltidskårer ursprungligen haft en 
anspänningstid på 5 minuter. 
Riskbilden inom deltidskårernas utryckningsområden visar inte på några större 
skillnader, utan skillnaden i anspänningstid mellan Hedåker och övriga stationer är 
enbart relaterat till rekryteringssituation. 

Rekryteringssituationen har nu även blivit problematisk i Mö klinta, varför det är 
önskvärt att utöka anspänningstiden även här. 

Förslag till beslut 

Anspänningstiden för deltidskåren i Möklinta ändras från nuvarande 5 minuters 
anspänningstid till att i stället vara 8 minuter. 
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Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om 
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Sala och Heby kommuner har genom avtal haft gemensam räddningstjänst sedan 
lång tid. Gällande avtal antogs 1988. l samband med översyn av räddningstjänstens 
organisation sa Sala kommun upp avtalet med Heby. 

Förvaltningen har under senare delen av hösten arbetat med att ta fram ett nytt 
förslag till avtal. Avtalets omfattning är i stort detsamma men hänvisningar till 
lagstiftning och handlingsprogram har uppdaterats. 

En förändring mot tidigare avtal är förslaget att reglera den ekonomiska 
ersättningen i relation tiil invånarantalet per sista december. Tidigare avtal hade en 
fast procentuell fördelning mellan kommunerna. Som invånarantalen i Sa!a och 
Heby kommuner ser ut för närvarande innebär det att Heby kommun kommer 
betala en större andel av räddningstjänstens kostnader 2014 jämfört med 2013 då 
det gamla avtalet har gällt. 

Avtalstiden är föreslagen tili fem år med möjlighet att förlänga tre år i taget. 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till avtal, samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 



Bilaga KS 2013/272/2 SALA KOMMUN < 

Kommunstyrelsens lörvaltnln!l 
Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddningstjänst 

§l Parter 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun enligt 3 kap, 12§ lag (2003:778} om skydd 

mot olyckor. 

§2 Åtagande 

Sala kommun förbinder sig att utföra såväl de uppgifter som åvilar Heby kommun enligt lag 

(2003:778} om skydd mot olyckor och förordning {2003:789} om skydd mot olyckor, som det 

som regleras i gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor i Heby kommun. 

Tjänsterna som räddningschef och stf räddningschefj-er är gemensamma för båda 

kommunerna. 

§3 Samråd 

Fortlöpande samråd ska Ii äga rum mellan de nämnder och befattningshavare i de båda 

kommunerna som handlägger ärenden om räddningstjänst. 

§4 Ersättning 

Som ersättning för tjänster enligt detta avtal skall Heby kommun till sala kommun årligen 

betala ett belopp för Sala kommuns driftskostnader som bygger på befolkningsrelationen 

per sista december boks!utsåret. Härvid förutsätts dock att vardera kommunen dels svarar 

för kapitaltjänstkostnader förorsakade av investeringar före 1973-01-01, dels bekostar 

anordnande av branddammar inom den egna kommunen och dels upplåter och bekostar 

erforderliga lokaler för brandstationsutrym men. 

H e by kommun skall till Sala kommun i april och oktober inbetala ett förskott som var gång 

motsvarar 50% av Sala kommuns budgeterade intäkter från Heby kommun för 

räddningstjänsten innevarande år. De budgeterade kostnaderna skall dock minskas med 

kostnader enligt första stycket andra punkten. Efter årets utgång skall avräkning ske mellan 

total andel i faktiska kostnader och erlagda förskottsbelopp. Mellanhavandet skall regleras 

före utgången av juni månad. 



§5 Investeringar 

Efter 1973-01-01 svarar sala kommun för samtliga nyinvesteringar för räddningstjänsten 

med undantag för brandstationer och branddamma r. 

Heby kommun erlägger sin andel av nyinvesteringskostnader genom att kommunen påförs 

kapitaltjänstkostnader i enhetlighet med den ersättningsbakgrund som angivits i 4§. 

Sala kommun svarar för drift, underhåll och service även av materiel till vilken kommunen 

endast har nyttjanderätt. 

§6 Fakturering 

Sala kommun åligger att fakturera Heby kommun förskottsbelopp och slutavräkning enligt§§ 

5 och 6. 

§7 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skalllösas enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. 

§8 Giltighetstid 

Detta avtal skall gälla under en tid av fem år från och med den 1 januari 2014. Avtalet 

förlängs med tre år i sänder om inte avtalet av någondera parten sägs upp senast ett år före 

avtalstidens utgång. 

Sala den .................... . Heby den .......................... .. 

Per-Olov Rapp Marie Wilen 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Sala kommun Heby kommun 



B~~~~ Bilaga KS 2013/273/1 
l (l) 

2013-11-19 

JE NNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SAlA KOMMUN · 
, Kommunstyrelsens förvall!llng 

l 2013 -11- 2 o 

Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening rörande näringslivsfrågor 2014-2016 

Företagarcentrum i Sala har alltsedan starten 2007 fungerat som Sala kommuns 
plattform för det operativa näringslivsarbetet Ersättningens storlek, innehåll och 
former för näringslivsarbetet har reglerats i ettåriga avtaL 

Det har en längre tid funnits en diskussion om behovet av långsiktighet i samarbetet 
kring Företagarcentrum och verksamhetens uppdrag som kommunens operativa 
plattform för näringslivsarbetet Därför har nu ett treårigt avtal arbetats fram. 

Förslaget till avtal reglerar Företagarcentrums roll i att leda och samordna Sala 
kommuns operativa näringslivsarbete inklusive utveckling av turismnäringen men 
exklusive strategiska etableringsprocesser. För Företagarcentrums åtagande 
gentemot kommunen enligt föreslaget avtal ersätts man med 3,3 mkr för 2014. 
Ersättningens storlek för 2015 och 2016 beslutas av Sala kommun i samband med 
antagande av budget 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till avtal, samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet 
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AVTAL mellan sala kommun och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

rörande näringslivsfrågor 

l. Formalia 
Parter: Mellan Sala kommun, genom kommunstyrelsen, och Företagarcen rum i Sala 

ekonomisk förening (nedan kallad Företagarcentrum j har träffats följande avtal om 

samarbete kring operativa näringslivsfrågor inklusive utveckling av turismnäringen. 

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 2S SAlA 

Kontaktperson kommunstyrelsens ordförande 

Uppdragstagare: Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

Norra Esplanaden 14 

733 30 SAlA 

Kontaktperson ordföranden 

Syftet med avtalet 

Syftet med avtalet är att reglera villkor och åtaganden mellan parterna gällande Sala 

kommuns operativa näringslivsarbete inklusive utveckling av turismnäringen. 

Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 2014-01-01 till och med 2016-12-31. Den ekonomiska 

ersättningen är föremål för beslut av sala kommun i samband med antagande av 

budget inför kommande kalenderår. Senast tre månader före kalenderårets utgång 

ska ersättning för kommande kalenderår vara fastställd. 

Insyn, samråd och rapportering 

Sala kommun skall ha god insyn i Företagarcentrums verksamhet. 

Insynsmöjligheterna tillgodoses i första hand via kommunens medlemskap i den 

ekonomiska föreningen och representation i dess styrelse. Avtalet grundar sig på att 

Sala kommun har majoritet i Företagarcentrums styrelse och att fem ledamöter utses 

av sala kommun. Endast ordinarie ledamöter kallas att delta på styrelsemöte. Den 

personliga ersättaren deltar endast när ordinarie ledamot har förhinder närvara. 

Företagarcentrums verkställande ledning skall ha en nära kontakt och samverka med 



kommunchefen och dennes medarbetare kring verksamhetens utveckling och 

inriktning. 

Företagarcentrum skall kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om 

verksamhetens utveckling och förändring. Detta kan ske företrädesvis genom 

nyhetsbrev och olika typer av rapporter. Protokoll skall skickas till kommunstyrelsen 

för kännedom och diarieföras i kommunstyrelsens diarium. 

Allmänheten skall äga rätt att ta del av föreningens handlingar via kommunstyrelsens 

diarium, efter samma principer som gäller allmänna handlingars offentlighet, med 

undantag för handlingar som rör enskilda företag eller personer. Fråga om 

utlämnande av handling avgörs av Företagarcentrums styrelse eller den styrelsen 

utser. 

Revision 

Revisorer för Företagarcentrum skall, utöver vad som anges i föreningens stadgar och 

allmän god revisionssed, pröva och påtala om kommunens uppdragsbeställning enligt 

nedan utövats på ett ändamålsenligt sätt och ekonomisk tillfredsställande sätt. Minst 

en revisor enligt lagen om lekmannarevision skall tillsättas. Revisorn nomineras av 

Sala kommun. 

Arbetsgivarroll och kollektivavtal 

Företagarcentrum har arbetsgivaransvar för anställd personal. Det innebär att 

Företagarcentrum skall vara avtalsslutande part gentemot anställd och ansvara för 

löner och härmed förenade arbetsgivaravgifter och försäkringar. 

Arkivering av handlingar 

Arkivering av Företagarcentrums handlingar i form av protokoll, trycksaker, 

rapporter, verksamhetsplan er, årsberättelser mm skall ske enligt Sala kommuns 

arkivreglemente. För slutarkivering ansvarar kommunstyrelsen. Detta innebär att 

samtliga handlingar som styrelsen tar del av också tillställs diariet på 

kommunstyrelseförvaltningen i Sala kommun. 

2. Uppdragstagarens åtaganden 

Företagarcentrum åtar sig att ansvara för att leda och samordna Saia kommuns operativa 

näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsprocesse r, utifrån av Sala kommun 

antagen näringslivsplan. Företagarcentrum skall i samverkan med kommunens förvaltningar 

och medborgarkontor medverka till att förbättra mötet mellan näringsidkare och 

kommunens offentliga service och rådgivning. 

Företagarcentrum skall i samverkan med kommunens tjänstemän erbjuda enkla 

kontaktväga r, service och praktisk hjälp vid företags etablering i Sala. 



Företagarcentrum skall erbjuda lotsning för de lokala företagen i kontakterna med den 

kommunala förvaltningen. Det kan t ex gälla tillståndsfrågor, branschinformation, 

företagsutveckling eller finansiering. Kvalificerad rådgivning och service skall ges till personer 

som ämnar starta nya företag och/eller ges till befintliga sådana. Företagarcentrum skall 

också arbeta aktivt för att stödja och utveckla företag i nystart genom ett aktivt samarbete 

med andra samverkansparter som bedriver liknande arbete. 

Företagarcentrum skall medverka till att på alla sätt skapa och vidmakthålla ett positivt lokalt 

företagsklimat i Sala kommun som syftar tilllångsiktiga och förtroendefulla relationer mellan 

näringslivet och kommunen. Detta skall ske i samverkan med kommunens förvaltningar. 

Företagarcentrum skall arbeta aktivt för att utveckla befintliga företag inom turismnäringen 

samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker starta nya turismföretag. 

Företagarcentrum skall tillsammans med handeln och fastighetsägarna driva 

handelsutvecklingen framåt. Det finns goda förutsättningar i Sala att behålla och 

utveckla en stark dagligvaruhandel, ta över en de! av närliggande städers 

sällanköpshandel och tillhandahålla ett starkt utbud av daglig nära service. 

Företagarcentrum skall initiera och leda utvecklingsprojekt inom hela kommunen 

samt stimulera till företags nytänkande och utveckiing med särskilt beaktande av 

generationsfrågan, kvinnligt företagande samt ungt företagande. 

Företagarcentrum skall aktivt bistå kommunens företagare och förvaltningar med 

information och rådgivning hur man söker ekonomiskt stöd från EU, i det ingår att 

initiera projektideer och samverkansmöjligheter samt bevaka förändringar kring EU:s 

fonder. 

Företagarcentrums medverkan i det regionala näringslivsutvecklingsarbetet planeras 

i samråd med kommunchefen. 

Det skall tydligt framgå i Företagarcentrums arbete att Sala kommun är 

huvudfinansiär och att Företagarcentrum har i uppdrag av Sala kommun att utföra 

kommunens operativa näringslivsarbete enligt åtagande. 

3. Uppdragsgivarens åtagande 

Sala kommun är medlem och deltar i Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

enligt de stadgar som finns för föreningen. Avtalet grundar sig på att Sala kommun 

har majoritet i Företagarcentrums styrelse och att fem ledamöter utses av Sala 

kommun. 

Sala kommun skall samråda med Företagarcentrum om eventuella förändringar i 

näringslivsplanen eller inför beslut om ändrad inriktning av det näringslivsarbete som 

berör Företagarcentrum enligt uppdragstagarens åtagande. 



sala kommun skall genom kommunstyrelsens förvaltning vara behjälplig med de 

allmänna anvisningar och råd som Företagarcentrum har behov av och begär hjälp 

med. 

Sala kommun skall till Företagarcentrum erlägga 3 300 000 kronor för år 2014. Sala 

kommun skall till Företagarcentrum erlägga den summa som fastställs av Sala 

kommun i samband med antagande av budget för 2015 och 2016. Betalning sker med 

en fjärdedel 20 januari, 20 april, 20 juli samt 20 oktober. 

4. Allmänna bestämmelser 

Hävningsrätt 

Part får häva detta avtal med omedelbar verkan och föra skadeståndstalan om 

motparten gravt åsidosätter sina åligganden. 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avta i ska il i första hand avgöras i överläggning meiian 

parterna. Kan inte parterna komma överens avgörs frågan av skiljenämnd. 

Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas, inskrivas eller upplåtas i andra hand. 

Avtalsförutsättning 

Detta avtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsens beslut om 

godkännande av detta avtal vunnit laga kraft. 

Utväxling av avtal 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Detta reviderade avtal ersätter tidigare avtal. 

sala den ......................................... . 

För Sala kommun 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

För Företagarcentrum ek förening i Sala 

Sture Johansson 

Ordförande 
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Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sverige 
I EV-kommissionens tillväxtstrategi för EU (Europe 2020) ingår initiativet Digital 
Agenda f ör Europa. I och med den digitala agendan har ambitionsnivån för 
utbyggnad och användning av IT inom EU blivit väsentligt mycket större och mer 
prioriterad. 

Sverige har haft en ledande roll i EU :s arbete på området. Den nationella politiken 
ska dra nytta av och bidra till att uppfylla europeiska prioriteringar. Den digitala 
agendan för Sverige ska svara mot målen i den digitala agendan för Europa och 
bidra till att möta målen i strategin Europe 2020. 

Under ledning av regeringensIT-och energiminister Anna-Karin Hatt har strategin 
/T i människans tjänst- en digital agenda för Sverige arbetats fram och antagits 
2012. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda 
IT för att nå politiska mål för tillväxt i alla delar av landet, social välfärd, demokrati 
och klimatförbättringar. Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla alla 
pågående aktiviteter i en horisontell sammanhållen strategi för att ta till vara alla de 
möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. 

Regeringen tillsatte 2012 en Digitaliseringskommission som har i uppdrag att arbeta 
för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås. 

Agendan pekar ut behov av insatser inom fyra strategiska områden med 
utgångspunkt i användarens perspektiv: 

• 

• 

• 

Lätt och säkert att använda 
När samhället blir alltmer digitaliseratär det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som 
skapas. Det handlar bland annat om att kunna användainternet och andra digitala tjänster i 
vardagen som privatperson, företaga re eller anställd. 

Tjänster som skapar nytta 
Det finns behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika delar av livet För att möta 
dessa varierande behov behövs ett stort och varierande utbud av tjänster som utvecklas av både 
privata och offentliga aktörer. Utvecklingen av nya och bättre tjänste r stimulerar användningen av 
digitala kanaler och bidrar till att effektivisera etablerade branscher och verksamheter samtidigt 
som nya kreativa ideer, innovationer och a ffä rsmodelle r växer fram. 

Det behövs infrastruktur 
För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en grundläggande 
infrastruktur med väl fungerande digitala kommunikationer. Internet som bärare av tjänster ska 
vara tillgängligt och robust och den information som skickas över nätet ska behandlas på ett 
säkert sätt. 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen 
Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt 
Det handlar bl.a. om IT:s roll för ett mer hållbart samhälle, global utveckling, hur forskning och 
innovation kan bedrivas, hur människor kan utöva sin frihet på nätet, samt förnyade former för 
demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet i biståndets genomförande m.m. 
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PROGRAM 

Digital agenda med e-strategiskt program 2014-2016 

Inledning, syfte och bakgrund 
Digital agenda med e-strategiskt program är det högsta övergripande kommunala 
styrdokumentet för arbetet med att på kommunal nivå möta de utmaningar och 
realisera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och kräver för kommunens 
fortsatta tillväxt och hållbara utveckling. Programmet blir därmed ett strategiskt 
stöd för Sala kommuns vision om 25 000 invånare 2024 och för kommunens fokus 
på ökad medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. 

Sala kommuns digitala agenda grundar sig på de digitala agendor som redan är 
framtagna av Sveriges regering, prop. 2011/12 :01, !T i människans tjänst- en digital 
agendaför Sverige, och av EV-kommissionen, Europa 2020: En strategiför smartoch 
hållbar tillväxtför alla. 

!T i människans tjänst- en digital agendaför Sverige syftar till att bilda en 
horisontellt sammanhållen strategi för hela riket och förutsätter uttryckligen en 
bred nationell mobilisering på alla nivåer för att uppnå målet: 

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 

För programdelen av kommunens Digital agenda med e-strategiskt program utgör 
Strategiför e-samhället, framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL), det 
viktigaste underlaget. strategi för e-samhället antogs av Kommunstyrelsen 2012 
(2012-01-10 KS § 12). 

strategi för e-samhället utgår från !T i människans tjänst och formulerar de 
strategiska mål som gäller för ett genomförande av den digitala agendan i Sveriges 
kommuner (och landsting). !T i människans tjänst och Strategi för e-samhället ligger 
sålunda till grund för Sala kommuns Digital agenda med e-strategiskt program. 

Digital agenda med e-strategiskt programför Sala kommun är av övergripande "vad
karaktär" och styrande för framtagningen av Handlingsprogram för e-förvaltning och 
de olika riktlinjer som konkretiserar innehållet i den digitala agendan för Sala 
kommun. 

Sammantaget ska agenda, program, handlingsprogram och riktlinjer ge den 
nödvändiga vägledningen för kommunens verksamheter i arbetet med att rätt 
prioritera, planera och genomföra utvecklingsaktiviteter med IT som verktyg för en 
realisering av kommunens digitala agenda. 
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Digital agenda för Sala 

KOMMUNENs PLANERINGFÖRUTSÄ TTNINGAR 
Sala kommun har för närvarande drygt 21 700 invånare, av vilka drygt 12 500 bor i 
centralorten Sala. Sala kommun är med sina 1 200 km2 till ytan länets största 
kommun. Kommunen ligger i gränslandet mellan Mälardalens slättbygder och 
skogmarker mot Bergslagen och Dalarna. I flera av kommunens mindre tätorter 
finns det både kommersiell service, företag och kommunala verksamheter. 
Kommunen har även en stor landsbygd med boende och företagande. Behovet av en 
god infrastruktur finns därför för hela kommunen. 

I kommunens samhällsplanering är det av stor betydelse att kunna erbjuda och ge 
förutsättningar för att hela kommunen skall kunna utvecklas. Detta förutsätter att 
tillgången till IT -infrastruktur är tillgänglig i hela kommunen på samma sätt som 
övrig infrastruktur. 

KOMMUNORGANisA TIONENS BEHOV 
En utvecklad och strategisk användning av informationsteknik i kommunens alla 
verksamheter är absolut nödvändig för att kommunen ska motsvara såväl nationella 
som medborgares krav och förväntningar på kommunens samhällstjänster av idag. 
Rätt använd är informationsteknik en fantastisk resurs som förenklar för 
medborgare och företag, stödjer effektivitet och kvalitet samt bidrar till att utveckla 
den lokala demokratin, organisationen och kommunens arbetssätt. 

/T i människans tjänst- en digital agenda för Sverige är utgångspunkten för Digital 
agenda för Sala. Kommunen har, enligt den nationella agendan, " ett särskilt ansvar 
för att varaförebild och pådrivande i arbetet med att alla ska kunna använda it, där 
funktionsnedsättning, socioekonomiskaförutsättningar eller geografi inte ska vara ett 
hinder". 

Sala kommun ska särskilt fokusera på de delar i den nationella agendan som rör den 
kommunala nivån. Däri ingår att noga bevaka och följa de initiativ som tas av andra 
offentliga aktörer på nationell och regional nivå. 

På den nationella nivån fungerar SKL som den huvudsakliga och viktigaste resursen 
för vägledning och stöd i det såväl strategiska som operativa utvecklingsarbetet. På 
regional nivå är det VKL som är kommunens forum för att samordna och forma 
sådana initiativ och aktiviteter som fordrar eller främjas av regionala samarbeten. 

Digital agenda för Sala -strategiska områden och underområden, redovisar initiativ 
och aktiviteter som idag antingen är planerade eller beslutade och pågående eller 
genomförda. 

Initiativen ska här ses som illustrationer av och exempel på aktiviteter som 
förändras inom ramen för det fortlöpande utvecklingsarbetet. För detta ansvarar 
kommunstyrelsen genom framtagningen av ett handlingsprogram och erforderliga 
riktlinjer. 
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Digital agenda för Sala - strategiska områden och underområden 

Under agendans fyra strategiska huvudområden är rubriker formu/erode som uttrycker 
de i t-politiska nationella ambitionerna. Därunder återfinns exempel på initiativ och 
oktiviteter för Sala kommun. 

LÄTI OCH SÄKERT ATI ANVÄNDA l SALA 

Alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digi taliseringen erbjuder. 

Fortsatt satsning på att offentliga mötesplatser utrustas för att erbjudainternetutan kostnad. 

Fortsatt deltagande i Internetstiftelsens kampanj för ökad digital delaktighet- DigideL 

Fortsatt satsning på medborgarservice och vägledning i kommunhusets reception. 

Öppnare ach smartare f örvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 

Erbjuda öppna och kvalitetsäkrade kommunala datakällor där det är möjligt. 

Fortsatt satsning på öppna sociala kanaler för dialog. 

Användning o v it och internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit. 

· Kommunens nätverk ska vara skyddat från intrång och i övrigt tryggt att använda. 

TJÄNSTER SOM SKAPAR NYTTA l SALA 

En enklare vardag f ör privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig f örvaltning 

Fortsatt utveckling av självservice och integrerade e-t jänster. 

Utveckla möjlighet att följa sina ärenden. 

Ansluta kommunen till säker digital brevlåda- Mina meddelanden. 

IT:s patentia l ska tillvaratas f ör att öka f öretagens t illväxt, konkurrenskraft ach handel 

· Fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

Det nationella arbetet inom e Hälsa inriktas på att skapa synliga och konkreta f örbättringar f ör tre 
huvudsakliga målgrupper: individen, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom hälso- och 
sj ukvården och socialtjänsten 

· Fortsatt utveckling av kommunens system för regionalt och nationellt datautbyte. 

Elever ska och lärare bör ho tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbi ldning. 

Fortsatt satsning på att alla elever på högstadiet och i gymnasiet får egna datoriserade lärverktyg (datorer, 
surfplattor m.m.). 

/T ska vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka medborgarnas kunskap, 
samhällsengagemang, insyn och inflytande 

Utveckla möjligheterna för ordnade medborgardialoger via internet. 

Utveckla alternativa kanaler för att öka insyn och deltagande i fullmäktige och övriga pol it iska 
sammanträden. 

Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv/ ska/ i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras 
elektroniskt för allmänheten 

• Fortsatt utveckling av möj ligheten att erbjuda digitaliserade kommunala arkiv och samlingar. 
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Strategi för e-samhället i Sala 
Kommunstyrelsen har för Sala kommun tidigare antagit SKLs Strategi för e
samhället (2012-01-10 KS § 12). Strategi för e-samhället utgår frän !T i människans 
tjänst och formulerar de strategiska mäl som gäller för ett genomförande av den 
digitala agendan i Sveriges kommuner och landsting. Kommunen ser SKLs 
strategiska arbete som den huvudsakliga och viktigaste resursen för vägledning och 
stöd i förverkligandet av den Digitala agendan i Sala. Målen ska ytterligare utvecklas 
och konkretiseras i kommunstyrelsens handlingsplaner och riktlinjer. 

Övergripande mål i Sa la 

ENKLARE VARDAG FÖR MEDBORGARE OCH FÖRETAG l SALA 

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

Vår självservice och våra e-tjänster är utformode så att de blir ett naturligt förstahandsval för 
ärendekommunikation 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 och självservice via webblösare i datorer 
och mobila enheter. 

SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING STÖDJER INNOVATION OCH DELAKTIGHET l 
SALA 

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

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

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

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

Genom en väl utbyggd bredbandsstruktur skapar vi den grundläggande förutsättningen för leverans av 
samhällstjänster via e-förvaltning som når alla medborgare i hela kommunen. 

HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET l VERKSAMHETE N l SALA 

Genom en god och effektiv e-förvaltning ska vi erbjuda våra medborgare kommunala samhällstjänster av 
hög kvalitet. 

Kommunens e-förvaltning är inte ett avgränsat /T-projekt utan en ständigt pågående process för strategisk 
verksamhetsutveckling och en integrerad lednings/råga. 

Genom att utnyttja /T strategiskt ägnar vi oss mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och 
annat kvalificerat arbete så att kvalitet och effektivitet ökar i verksamheten när rätt person enkelt kan få 
tillgång rätt information i rätt tid. 

Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällstjänster är starkt sammankopplade prövar vi 
fortlöpande möjligheter till den samverkan som i förlängningen är en förutsättning för en effektiv e
förvaltning av hög kvalitet. 
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DET BEHÖV$ INFRASTRUKTUR l SALA 

Sverige ska verka för ett tillgängligt, öppet och robust intern et i Sverige och globalt 

Kommunens st amnät för bredband ska vara robust, ha redundans, vara konkurrensneutralt och därigenom 
erbjuda valfrihet för våra medborgare och företag. 

Privata och offentliga informationssystem ska säkras i syfte att värna olika värden i samhället såsom 
demokrati, personlig integritet, tillväxt samt ekonomisk och politisk stabilitet 

För att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas fullt ut behövs en fungerande mjuk infrastruktur 

Kommunen ska bevaka nya standardiseringar inom !T-området och följa framtagna och rekommenderade 
standarder för datakommunikation, !T-säkerhet och motsvarande. 

Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha 
goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bred band. 

· Fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

IT: S ROLL FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN l SALA 

/T ska bidra till ett miljöanpassat samhälle 

Fortsatt satsning på att använda informationstekniska planeringsverktyg för att bland annat 
energieffektivisera kollektiva transporter och kommunala lokaler. 

Jämställdheten inom /T-området ska öka kraftigt 

Insatser för att särskilt uppmuntra och stödja flickors intresse för naturvetenskap, matematik och tekniska 
ämnen i grundskolan. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

Osäkra cykelvägar i Sala 
Gruppledare för Salas bästa Hanna Westman har yrkat på fyra uppdrag för att 
förbättra möjligheterna att cykla i Sala kommun. 
Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig på skrivelsen. 

FÖRUTSÄTTNIGNAR 
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YlTRANDE 

USA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-74 75 61 
DNR 2013/370 

Ansvaret för att bygga och underhålla gång- och cykelbanor utefter vägar är delat 
mellan Sala kommun och Trafikverket Utefter de vägar som Trafikverket är 
ansvariga för, länsvägar och riksvägar, är också Trafikverket ansvariga för gång- och 
cykelbanor. Utefter kommunens vägar är kommunen ansvarig även för gång- och 
cykelbanor. 

Den regionala planen för infrastrukturåtgärder, som tas fram av Länsstyrelsen, 
ligger till grund för Trafikverkets satsningar på gång- och cykelbanor utefter deras 
vägar. Trafikverket kräver i de flesta fall en kommunal medfinansiering för att 
förverkliga gång- och cykelbaneprojekt, under förutsättning att Trafikverket har 
priorterat projektet i deras verksamhetsplan för perioden. 

För gång- och cykelbanor utefter kommunens vägar finns möjlighet till 
medfinansiering från Trafikverket genom att ansöka om bidrag till detta ("statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar samt trafiksäkerhet 
och miljö"). 

Utrymmet i den regionala infrastrukturplanen för byggnation och bidrag till gång
och cykelbanor är mycket begränsat i Västmanland. 

En regional cykelstrategi kommer under 2014 tas fram av Länsstyrelsen i 
Västmanland. I det arbetet kommer Sala kommun, genom Tekniska kontoret och 
Samhällsbyggnadskontoret, medverka. Planen ska undersöka behovet och prioritera 
vilka gång- och cykelbanor som ska byggas. 

Det är även beslutat att ta fram en cykelstrategi för Sala kommun, i vilken 
cykelvägar för skolelever är prioriterat. Till strategin ska en åtgärdsplan kopplas, 
som konkret beskriver åtgärder, prioritet och ansvar. Kommunstyrelsen är ansvarig 
för att Sala kommuns cykelstrategi tas fram. 

TEKNISKA KONTORETs YTTRANDE 
Tekniska kontoret delar uppfattningen att det finns ett stort behov av utbyggda 
gång- och cykelbanor i Sala kommun. 

De gång- och cykelbanor som nämns som prioriterade i Hanna Wästmans skrivelse, 
mellan Sala och Saladamm, Tärnarakan, Sätrabrunn och mellan Sala och Evelund, är 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

samtliga utefter Trafikverkets vägar. Detta kräver samarbete och dialog med 
Trafikverket En stor utmaning i dessa ärenden är Trafikverkets mycket begränsade 
budget i länet. 

Tekniska kontoret har väckt frågan hos Trafikverket hur kommunen trots den 
begränsade budgeten har möjlighet att agera utefter deras vägar. Tekniska kontoret 
ser positivt att få i uppdrag av kommunstyrelsen att fortsätta denna dialog samt att 
utreda möjligheterna till alternativ finansiering. Detta kan med fördel göras i arbetet 
den cykelstrategi för Sala kommun som ska tas fram. 

Tekniska kontoret kommer aktivt medverka i framtagandet i den regionala 
cykelstrategin i och med att den kommer ligga till grund för Trafikverkets 
prioritering i länet. 

Tekniska kontoret ser dock ingen möjlighet att under 2013 påbörja byggnation av 
gång- och cykelbanor, varken utefter kommunens eller Trafikverkets vägar. 
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ISALA KOMMU · 
1 Kommunstyrelsens förvaltning 
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2013-10-06 

Till Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Sala kommun måste se över osäkra cykelvägar i Sala nu! 

Då det inkommit flera olika rapporter på livsfarliga vägar där cykelvägar saknas och det enligt förvaltningen tidigare 

saknats intresse från trafikverket att satsa på cykelvägar i Sala, måste kommunen nu själva göra något åt 
problematiken. Senast i Sala Allehanda i veckan framkom hur en pojke nästa blev överkörd efter saladammsvägen och 

han är inte heller den första. För några månader sedan var det en flicka där bussen snuddade vid hennes arm då hon 

tvingas cykla efter saladammsvägen till Sala. Detta har skett under sommarhalvåret. På vintern, när snön fyller 

vägkanterna är den här vägen ännu farligare. Då barnen blir tvungna att cykla i mörker längs samma trånga väg och 

väglaget även gör så att det i stort sett är omöjligt att bromsa i tid. Vi tror heller inte att detta är unikt för 

saladammsvägen och vill därför att kommunen nu på allvar ser över möjligheterna att se till så att alla de barn som nu 

inte får skolskjuts men måste ta sig till skolan via osäkra vägar ska få säkra gång och cykelvägar. Detta borde vara 

prioritet l i utbyggnadsplanen av cykelvägar i Sala?J 

Vi har tidigare gett förslag på att detta skulle tas med i sammanställningen av skolskjutsarna, men fick då till svar att 

detta inte hörde ihop med skolskjutsarna. Vi tycker dock att det gör det, då barn utan skolskjuts fortfarande måste 

komma säkert till skolan, 

Vi anser också att det vore väldigt bra om vi kunde sätta igång med att bygga ut rätt gång och cykelvägar så fort som 

möjligt, då snön snart är här. På vissa ställen som efter saladammsvägen kan en cykelväg på mindre än 200meter som 

sammanbinder tidigare länsväg 835 göra stor skillnad. Det finns redan underlag för hur detta skulle kunna gå till, då 
kommunen och föreningar tidigare planerat och fört diskussioner med fastighetsägare längs med vägen vilket borde 

underlätta arbetet för tekniska kontoret. Vi vet även att det finns ideella krafter längs vägen som själva kan tänka sig 

att hjälpa till för att gräva eller bygga en cykelväg bara det finns medel och ett OK från kommunen. Något måste göras 
och det fort! Ingen vill vänta 40 år till på att cykelvägen till saladamm blir verklighet. 

Hanna Westman1 Salas Bästa yrkar därför 

-Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska kontoret att redovisa kostnaden för vilka eventuella cykelvägar som 

behöver byggas för att de barn som idag inte får skolskjuts ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt. 

Att saladammsvägen ges hög prioritet i underlaget då det framkommit att denna väg är extra drabbad av 
olyckor. Men att även förslag tas fram för cykelvägar !ängs Tärnarakan och till och från Evelund och om det 

finns liknande lösningar på farliga vägar runt om vid satellitorterna såsom i Sätrabrunn. 

Att tekniska kontoret redovisar till samtliga polltiska partier innan reviderad budget fastslås, då vi gärna ser att 

vi påbörjar utbyggnad av kortare sträckor cykelbanor redan under 2013. 

Att tekniska kontoret ger förslag på hur föräldrar och föreningar (Ideella krafter) själva kan medverka i att ta 

fram och hjälpa till vid utbyggnad av cykelvägssnuttar i sitt närområde och hur de i så fall kan och får 

medverka och att kommunen i och med detta håller ett informationsmöte till allmänheten om vilka 

möjligheter som finns och inte finns. 

Hanna Westman 

Gruppledare kommunstyrelsen, Salas Bästa 

SALAS BÄSTA l Adress kansli: Gudmundstorp 150, 73391 SALA l Telefon: 0708-649717 l info@salasbasta.se l www.salasbasta.se l 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det 
inte finns något sjukhus. 

Västmanlands sjukhus Sala är ett närsjukhus med följande verksamheter: 
rehabenhet, medicinmottagning, vårdavdelning, öron- och ögonmottagning, 
röntgen och blodcentraL 

Av den anledningen är det fortfarande viktigt att skyltningen till sjukhus finns kvar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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SAlAKOMMUN 
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Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

SAlA KOM. 
Kommunstvml<er' förvaltning 

Göran Åkesson Kommunstyrelsen Ink. 2fll3 ·il- 2 O 

l 

Medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att skyltarna tas 
bort som hänvisar till sjukhuset i Sala. 

Sjukhuset i Sala är en pågående verksamhet med bland annat medicinmottagning, 
vårdavdelning, rehabenhet, öron- och ögonmottagning, röntgen och blodcentraL 

Därför ska det vara skyltat till sjukhus så länge verksamhet pågår där. 

TEKNISKA KONTORET 

QrA ~ ... 
\::;;tor C-l.A.0 ~ ~rJVLA-· 

Göran Åkesson 
chef för tekniska kontoret 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Göran Åkesson 
Kontorschef 

Tekniska kontoret 
goran.akesson @sala. se 

Direkt: 0224-74 74 01 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn 
Gatuadress 

Postnummer, ort 
Telefon 

j B~s~riv och ~~tivera ditt förslag: 

! L- o;'"" 

r-
l ~7 

r J 
<::;i [A k 
'-"V 

l 
ort " va q s 

/:' 

f/Il 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2010-09-09 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Pesonuppgiftslagen {1998:204). Jag godkänner 
även att mitt ärende publiceras på kommunens hem sida. 

Underskrift: 
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DIARIENR: 2013/331 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 1

.---SÄLA KOMMUN 
Komm::ns!yrelsens förvallning 

l Ink 2013 ~Il- 2 Il 

Svar på medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 
Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Skötseln av tornuret på Rådhuset ingår i lokalförvaltarnas uppdrag att förvalta 
samtliga kommunala fastigheter. Klockan är mycket gammal och anses ha en bety
delse för Rådhusets yttre karaktär och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

För att den ska fungera tillfredsställande har en extra motor monterats på uret. Den 
är även mycket känslig för temperaturväxlingar och det kan därför hända att den 
ändrar hastighet. Den klämtar varje hel- och halvtimme dygnet runt, det går inte att 
få den att klämta vid kvarts timme eller att den stängs av nattetid. 

Lokalförvaltarna kommer fortsättningsvis att ha en rutin att klockan kontrolleras 
varje vecka, samt att en extra elradiator ställs upp vid uret, så att en jämn tempera
tur skapas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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j SALA KOMMUN · 
1 Kommunstyrelsens förvaltning 
l KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Tekniska kontoret 2013 2 o 
Åsa Eriksson Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 
I Lokalförvaltarnas uppdrag ingår att förvalta samtliga kommunala fastigheter. l 
förvaltand et ingår även skötsel av tornuret på Rådhuset. 

Klockan är mycket gammal och för att den skall fungera på ett tillfredställande sätt, 
har en extra motor monterats på uret. Den är trots det mycket känslig för 
temperaturväxlingar och det kan därför hända att den ändrar hastighet. 

Klockan klämtar varje hel- och halvtimme. Det går inte att få den att klämta vid 
kvarts timmar. 

Vi har tidigare fått klagomål på att klockan klämtar nattetid och att den då stör 
nattsömnen för stadens invånare. Eftersom klockan är gammal kan den inte ställas 
om att enbart klämta på dagtid. 

Lokalförvaltarna kommer fortsättningsvis att ha en rutin som gör att klockan 
kontrolleras varje vecka, samt att en extra elradiator ställs upp vid uret så att jämn 
temperatur skapas. 

Åsa Eriksson 
enhetschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sa!a 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Asa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
asa .eriksson @sala.se 
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Till 

Kommunfullmäktige i 

Sala 

~edborgarförslag 

ang tornuret i "Takryttaren" på rådhuset. 

"Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturm!ljöer." 

SAlA KOMM 
Kommunstvre:sens förvaltning 

' !Ink. 2013 
Diarian r 
. ')> .r~._. l Q 
,~G-, 

t 

Så står det så vackert i framtidplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår att KF beslutar att den klocka, som pryder rådhusets lilla torn, 

skall hållas i skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel- halv

och kvarts timme. 

Jag föreslår vidare att KF beslutar vilken förvaltning/ tjänsteman som har 

ansvar för att klockan fungerar i framtiden, till glädje för stadens innevånare 

och dess gäster. 

Med högaktn~~ll hälsning 
tv .. l 

t /~--~ 
Lars M. Johnson t/ 

Dammgatan 11, 

Sala 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

c--~SALA KOM 
Kommunslvrelsens förvaltning 
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Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, cy
klister och gående med flera att passera. 

l Sala kommun är det av största vikt att invånare med funktionshinder och som an
vänder hjälpmedel i form av tex rullstol el rollatar kan ta sig fram på ett säkert sätt 
vid Vallaskolans tunnel. 

Kantstenarna vid gångtunneln vid Vallaskolan är satta efter de ritningar som togs 
fram för om byggnationen av Ringgatan. Då skulle gående hänvisas in på Agneligatan 
där korsningarna sänks för gående. För att inte få ett stråk där cyklister kör rakt ut i 
gatan skulle kanterna bevaras efter Ringgatan. Nu när kommande etapper av Ring
gatans fortsatta ombyggnation är framflyttade, så kommer platsen anpassas efter 
rådande förhållanden. Därför finns passagen med bland platser som ska prioriteras i 
tillgänglighetsarbetet 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget bifallen. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 
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TEKNISKA KONTORET 2013-10-22 

Svar på medborgarforslag om borttagande av höga kanter vid Vallaskolan. 

Kantstenarna vid gångtunneln vid Vallaskolan är satta efter de ritningar som togs 
fram förombyggnationen av Ringgatan. Då skulle gående hänvisas in på Agueliga
tan där korsningarna sänks för gående. För att inte få ett stråk där cyklister kör rakt ut 
i gatan skulle kantema bevaras efter Ringgatan. 
Nu när kommande etapper av Ringgatan är framflyttade så f'ar vi anpassa platsen 
efter rådande förhållanden och mte efter den på ritningen projekterade lösningen. 
Passagen finns därför med i Gata/parks arbetsmaterial över platser som skall priorite
ras i tillgänglighetsarbetet 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår att förslaget godkärms . 

TEKNISKA KONTORET 
Gata/Park 

Evelina Söderman 
Enhetschef 
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BlANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTlGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Datumr ______ ,~_Qj_;:) ___ ::-___ (2~L:JJ _____________________________________________________________ _ 
Namnr __ f1_Q_,~~-~---_j~bl,l2(.~_Q_\:.i_ __________________________________________ _ 

Gatuadress• ---~+:~-1_~r:r\cYi_':'t_H~--'-------Ei___ ___________________________________________ _ 

Postnum~::~~::• ::-c;_;2:~~~:>~::I~~it~::~:::~=~:::~=:=~:::~::=::::~=~:~::::::~==~=::~:~=:=-~ 

l Beskriv och motivera ditt förslag: 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

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

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-551 03 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

-c1>AlA KOMMUN , 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

Ink. 2013 -11- 2 O 
Diarlenr 
'r-:> O i? 

J 

Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson (C) och Lars Alderfors (FP) 
inkom den 26 februari med rubricerad motion, Motionärerna föreslår att Sala 
kommun i dialog med salabostäder planerar det framtida Kaplanen med följande 
inriktning: 

Att servicehuset Kaplanen omvandlas till trygghetsbostäder som upplåtes med 
hyresrätt 

Att trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man 
får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. 

Att, utöver lägenheter med god tillgänglighet, ska Kaplanens bottenvåning inrymma 
ett Seniorcenter med utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och 
rekreation 

Att i planeringen också pröva vilka andra kommunala verksamheter som skulle ha 
glädje över tillgängliga lokaler i Kaplanens bottenvåning, exempelvis Föreningarnas 
Hus. 

Andelen äldre i vårt samhälle ökar, omkring l 600 000 personer är idag 65 år och 
äldre. Genom forskning har konstaterats att aktiviteter för äldre är relaterad till en 
bättre funktion och minskad dödlighet Att aktivera sig i ett flertal sociala och 
produktiva aktiviteter skapar en minskad nedgång av funktionsnivån. 

Kaplanen som ägs av Sala Bostäder AB är idag ett serviceboende där 
lägenhetsinnehavaren har eget hyreskontrakt. De gemensamma utrymmen som 
finns på bottenvåningen förhyrs av Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Kontraktet går ut 2014-09-30. De boende kommer då att erbjudas plats på det nya 
vård- och omsorgsboendet som är klart 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni i strategiskplan att personaljbovärd ska 
finnas på Kaplanen på angivna tider. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att 
förhyra bottenvåningen på Kaplanen för nuvarande verksamheter samt att 
Föreningarnas Hus inryms på bottenvåningen. Köksdelen på bottenvåningen 
kommer att läggas ut på entreprenad. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov .ra pp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Allt som motionärerna lyft fram i sin motion är med i den strategiska planen 2014-
2016. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens Ordförande 

2 (2) 

2013-10-03 
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YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

ISALA KOMMUN l Kommunstyrelsens förvaltning 

YTTRANDE 

Motion om framtida användning av Kaplanen 
En motion har inlämnats av Peter Molin (M), Christer Eriksson( C), Eva Axelsson 
(KD) och Lars Al derfors (FP). Motionen föreslår att kommunen skall i dialog med 
Salabostäder, planera den framtida användningen av Kaplanen. 

Sala kommun har under sommaren 2013 antagit ägardirektiv för salabostäder AB. l 
ägardirektivet finns inskrivet att bolaget skall verkställa bostadspolitiska beslut till 
exempel vad gäller att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för 
integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet. 

Ägardirektiven innehåller även att salabostäder AB:s verksamhet skall präglas av ett 
socialt ansvarför bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. 
Detta skall ske i dialog och nära samverkan med berörda kommunala organ. Den 
sociala miljön i bostadsområdena skall särskilt uppmärksammas. 

Motionen föreslår att Sala kommun skall fatta beslut om den framtida användningen 
av Kaplanen i samverkan med Salabostäder. 

20 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 022.4-74 78 02 
Fax: 0224~188 50 
information@sala<se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

l nformationsenhete n 
anders.joha nsson@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Motion 

Bakgrund 

Medellivslängden i Sverige har ökat med över 25 år de senaste l 00 åren och andelen äldre i 
vårt samhälle ökar. I och med att vi nu lever längre och kategorin "äldre" innehåller en stor 
mängd människor talar man idag om yngre-äldre som räknas från 65 till 80 år, och äldre-äldre 
mellan 80 och 90 år och de allra äldsta, från och med 90 år. I Sverige är omkring l 600 000 
personer 65 år och äldre. 

Genom forskning kan man konstatera att aktiviteter för äldre är relaterad till en bättre funktion 
och en minskad dödlighet. Att aktivera sig i ett flertal sociala och produktiva aktiviteter 
skapar en minskad nedgång av funktionsnivån. 
Det fanns även ett samband mellan aktiviteterna teater/musik:lkonst och en nedsatt 
funktions nivå. 

Sala kommun har ett ansvar för bostadsplaneringen och aktiviteter för de äldre. När nya 
äldreboendet står klart under 2014 f'ar kommunen en möjlighet att tillgodose olika behov av 
boendeformer och tillskapande av ett seniorcenter. 

Förslag 

Vi föreslår att fullmäktige beslutar att: 

Sala kommun f'ar ett uppdrag att i dialog med salabostäder planera den "framtida Kaplanen" 
med följande inriktning 

- Servicehuset Kaplanen omvandlas till trygghetsbostäder som upplåtes med hyresrätt. 

- Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man f'ar en 
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning 

- Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska Kaplanens bottenvåning inrymma ett 
Seniorcenter med utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

- I planeringen också pröva vilka andra kommunala verksamheter som skulle ha glädje över 
tillgängliga lokaler i Kaplanens bottenvåning exempelvis F öreningamas Hus. 

;/Jx;!C§;? 
~\er Eriksson (C) 

(/~r-/ 
Eva Axel~son (KD) 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-11-26 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

l SKL- Cirkulär 13:52 Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv 
2 SKL- Cirkulär 13:57 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PF A samt omräkning av formånsbestämda pens
ioner enligt PF A och KAP-KL under år 2014 

3 SKL- Cirkulär 13:58 Hyreshöjning från och med 2014-01-01 for lokaler med avtal knutna 
till konsumentprisindex, KPI 

4 SYNA- Grattis till Bästa Tillväxt 2013 (Sala kommun) 
5 Landstinget Västmanland- protokoll 2013-10-11 Gemensamma nämnden for J:Dä!pme-

delsverksamhet och andra samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län 
6 Heby kommun- KF§ 126 beslut om bildande av kommunalförbundet VafabMiljö 
7 Surahammars kommun- KF§ 74 beslut om bildande av kommunalförbundet VafabMiljö 
8 Länsstyrelsen Dalarnas län- beslut om betydande miljöpåverkan, bekämpningsmedlet 

VectoBac G inom Natura 2000-områden i Dalarnas län 
9 Folkhälsomyndigheten- info om ny folkhälsomyndighet l januari 2014 

l O Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna med flera- informations- och prognosbrev om asyl
sökande 

Il SKL- beslut om rekommendation om överenskommelse om samverkansregler for den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska indu
strin och laboratorietekniska industrin 
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