
LEDNINGSUTSKOTTET 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Tid Tisdagen den 17 december 2013, kl 13.30 

1 Förbundet Agenda 21 i Västmanland, information om förbundets verksamhet 

Kl 13.30 - 14.00 

Föredragning av Kenneth Östberg, ordförande, samt Eric Söderberg, process
ledare, Förbundet Agenda 21 i Västmanland. 

jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

2 Utvärdering Bilpool 

jfr Bilaga KS 2013 /269 /1 

Föredragning av Kent Karlsson. 

3 Avtal om anläggningsarrende för 3G lnfrastructure Services AB på fastigheten 
Kristina 4:15, Bråsta backe 

Bilaga KS 2013/282/1-3 

Föredragning av Anders Dahlberg. 

4 Framtagning av ny trafiklösning vid Fridhem 

Bilaga KS 2013/286/1-2 

Föredragning av Anders Dahlberg. 

5 Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag 

Bilaga KS 2013/283/1 

6 Uppdrag om införande av "juljobb" under jullovet 2013; information 

Bilaga KS 2013/284/1 

Föredragning av tjänsteman från vård- och omsorgsförvaltningen. 

7 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Bilaga KS 2013/40/9 

112) 
2013-12-11 

KALLELSE 
JILL ROOS 

OIREKT: 0224-74 70 52 

Föredragning av Inger Lindström. Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

8 Ansökan från Coompanion i Västmanland om anslag för 2014 års verksamhet 

Bilaga KS 2013/285/1 



Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

9 Remiss om eventuell ny organisation för myggbekämpning; information 

Bilaga KS 2013/287/1-2 

Föredragning av Anders johansson. 

10 Digital agenda med e-strategiskt program 

jfr Bilaga KS 2013/252/2 

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

11 Svar på motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

Bilaga KS 2013/288/1-3 

12 Svar på motion om trappklättrare 

Bilaga KS 2013/289/1-4 

13 Svar på motion om Wi-Fi 

Bilaga KS 2013/290/1-3 

14 Svar på motion om förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun 

Bilaga KS 2013/291/1-3 

15 Svar på medborgarförslag om träningsstation i Stadsparken 

Bilaga KS 2013/292/1-3 

16 Svar på medborgarförslag om att bygga nya toaletter och skötrum i lekparken, 
Stadsparken 

Bilaga KS 2013/293/1-3 

17 Svar på medborgarförslag om kommunalt båthus för kanoter vid Långforsen 

Bilaga KS 2013/294/1-3 

18 Svar på medborgarförslag om miljön längs Sörskogsleden 

Bilaga KS 2013/295/1-3 
Komplett lista på de som undertecknat medborgarförslaget finns i akt. 

19 Tjänsten kulturentreprenör; information 

Föredragning jenny Nolhage. 

20 Information 

21 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2013/296/1 
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Bilaga KS 2013/269/1 SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2013 1 9 

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.se . 

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

[J mindre än 5 gånger 
[J 6 - 20 
[J 21- 50 
[] mer än 50 

2. Hur uppfattar du bokningssystemet? 
[] lätt 
CJ ganska lätt 
[] så där 
[J ganska svårt 
[J svårt 

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

3. Vad har det berott på? 

4. Har du fått någon hjälp? 
[J Ja direkt 
[] la i efterhand 
[] Nej 

NYCKELSKÅP 
Hur har det varit att hitta bilarna/garagen? 
fl lätt 
[] ganska lätt 
ej så där 
[] ganska svårt 
[J svårt 

5. Om det har varit svårt - varför? 



6. Hur har det varit få ut nycklarna ur skåpet? 
Olätt 
[] ganska lätt 
[] så där 
[J ganska svårt 
[J svårt 

7. Om det har varit svårt - varför? 

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

IJ en gång 
ej 2 - 5 gånger 
ej 6 - 10 
IJ mer än 10 

9. Hur många gånger har bilen varit otankad? 
IJ en gång 
[J 2 - 5 gånger 
1J6-J.O 
[J mer än 10 

10. Hur tycker du städningen och tvättningen av bilarna har varit? 
IJ Bättre än innan bilpool 
ej So m vanligt 
lJ Sämre än innan bilpool 

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

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

IJ lätt 
[] ganska lätt 
CJ så där 
ej ganska svårt 
[J svårt 

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

D Nej 
[j Vet ej 

1S. Har redovisningen av bilkostnaden varit bra? 
Oja 
[1 Nej 
fj Vet ej 

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 
D Vet ej 

18. Har bilkostnaden fått dig att åka mer kollektivt/cyklat eller gått? 
D Ja 
Cl Nej 
fj Vet ej 

19. Övriga förbättringsförslag. 



~ SALA Bilaga 
~ KOMMUN 

KS 2013/282 /1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 
Anders Dahlberg , direkt: 0224-747322 

2013-12-02 

Avtal om anläggningsalTende för 3G Infrastructure Services AB 

3G Infrastructure Services AB önskar alTendera ett område om ca 15 kvm på 
fastigheten Kristina 4: 15 i Bråsta Backe för ett torn på 42m. se bilaga l och 2. 

A \1:alsperioden är på 10 år. 

Mastens påverkan på stadsbilden framgår av bilaga 3, dock innebär den nya 
placeringen ytterligare två meter högre. 

Arrendeavgiften utgör trettontusen (13000) kronor per år och anpassas till för
ändringen av oktober månads KPI (konsumentprisindex) med början oktober 
månad 2012. 

Långa arrendekontrakt får anses vara en förutsättning med tanke på verksam
hetens arl och storlek på investering. 

Bygglovet blev överklagat till Länsstyrelsen. Överklagan avslogs så områdets 
lämplighet anses därför vara utredd. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Att med 3G Infrastructure Services AB, org. nr. 556607-7730 teckna avtal om 
anläggningsarrende för en tid av 10 år. 

AH avtalshandiingar tecknas av sarnhällsbyggnadschef. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -12- 05 

D(j\[ienr i 1. _~ IAklTbilaga 
;LO I '3/ rrS~1 

/ 
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SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink, 2013 -12- O 5 

Avtal nr: SLC 88750A 

ANLÄGGNINGSARRENDE - TORN OCH 
TEKNIKSKAp 

Följande avtal har ingåtts mellan Jordägaren och Arrendatorn, 

Jordägaren 

Namn: Saia kommun 

Organisationsnummer: 212000-2098 

Adress: Box 304, 733 25 Sala 

Kontaktperson: Anders Dahlberg 

Tei : 0224-74 73 22 

Arrendator 

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB 

Organisationsnummer 556607-7730 

Box 7018 

121 07 STOCKHOLM-GLOBEN 

Te! : 08-410 17 300 

För kontakt med 3GIS under avtalstiden: 
telefonnummer 020-344 722 eller "020-3GIS AB"; 
adress 3GiS - Förvailning, Box 7018, 121 07 Stockholm-Globen, 
e-mail forvaltning@3gis.net 
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1. Nyttjanderättens omfattning och belägenhet 

Jordägaren upplåter till Arrendatorn på fastigheten med beteckningen: Sala 
2 

Kristina 4: 15 Adress: norr om Mariebergsgatan ett markområde på cirka 15 m 

för uppförande av anläggning med utrustning. Se bifogad karta, bilaga 1. 

Arrendatorn har rätt att på sin bekostnad draga fram erforderliga tele- och 
kraftledningar. Detta skall ske på ett sätt att Jordägaren icke onödigtvis störs 
därav. 

2. Avtalstid 

Avtalstiden löper fr o m 2013-06-01 t o m 2023-05-31. 

3. Uppsägning/förlängning/i kraftträdande 
Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen . minst 12 månader före 
avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet varje gång förlängt med 5 år i sänder. 
" d t .. ··tt tt .. d tt .. I ' f " ... . " f"\ t 'f . 'I I"-\ rren a orn agar ra a ~ saga upp e a a\ii.ä I ,0. Ll ..... om ,I, e.e.O:1I'· el er 
radiolänkssignalering inte skulle fungera tillfredställande från det arrenderade 
markområdet, (ii) något av Arrendatorns ägares UMTS-tillstånd skulle 
överklagas eller återkallas eiler Arrendatorn inte erhålier tilifredsställande 
frekvenstillde!ning e!ler cm sådan tilldeln ing sku!le försenas, överklagas eller 
återkallas, eller (iii) Arrendatorn av annat skäl inte vill behålla anläggning och 
torn på det arrenderade markområdet. Sådan förtida uppsägning skall ske 
skriftligen med tre månaders uppsägningstid. 

Detta avtal träder, såvitt inte annat stipuleras i detta avtal eller avtalas separat, i 
kraft i och med båda parters undertecknande. 

Erfordras bygglov eller andra tillstånd för basradiostationens uppförande träder 
avtalet i kraft så snart dessa erhållits. Avtalet är dock bindande för båda parter 
under erforderlig bearbetningstid för myndighetsloven. Skulle Arrendatorn av 
någon anledning inte få bygglov eller tillstånd skall Arrendatorn skriftligen 
underrätta Jordägaren. 

4. Arrendeavgift 
Arrendeavgift utgör 13 000 kronor per år och skall erläggas förskottsvis efter 
anmodan per år. 
Jordägaren sänder faktura med 30 dagars betalningsvillkor 

Arshyran (bashyran) är anpassad till indextalet för oktober månad 2012 
(314,59) som bastai enligt konsumentprisindex med år 1980 som basår. Skulie 
indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastaiet, 
skall 100% av årshyran justeras i förhållande till indextalet. 

Arrende skall utgå från och med första byggstart för basradiostationen efter det 
att avtalet trätt i kraft. 
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5. Elkostnader 

Arrendatorn svarar för samtliga elkostnader som är hänförliga till anläggningen. 
Arrendatorn tecknar eget elabonnemang. 

6. Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt skall ej utgå på arrendeavgift. 

7. Platsens återställande 
Arrendatorn är skyldig att återställa arrenderat område efter utrustningens nedtagande. 

8. Ateriämnande 
Arrendatorn äger ej i något fall rätt till ersättning för nedlagda kostnader efter 
nyttjanderättens upphörande. 

Någon skyldighet för Jordägaren att inlösa uppsatta anläggningar föreligger ej . 

9. Försäkringar 
Arrendatorn förbinder sig att skafta erforderliga försäkringar för att hålla Jordägaren 
skadelös för skador, som kan uppkomma genom Arrendatorns anordningar och 
åtgärder enligt detta avta!. 

10. Särskilda bestämmelser 

Arrendatorn äger oinskränkt tillträde till platsen för installation, tillsyn , underhåll, 
service, reparation respektive nedtagning av utrustning. Om Jordägaren ser det 
erforderligt att ha låst grind på markväg, som löper fram till anläggningen, skall 
Arrendatorn erhålla nyckel till denna grind för att kunna utföra ovanstående 
arbete. 

Arrendatorn förbinder sig att uppföra anläggningen så att tele-, radio- och TV
utrustning inom fastigheten inte störs. Jordägaren förbinder sig att inte utan 
Arrendatorns skriftliga godkännande anlägga eller till annan operatör upplåta 
nyttjanderätt som kan komma att störa Arrendatorns anläggning. 

Arrendatorn svarar för de tillstånd och åtgärder som av försäkringsbolag eller 
byggnadsnämnd, miljö- eller hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan 
myndighet kan komma att kräva för markområdets användning. 

Arrendatorn har rätt att hålla området runt torn och bod fria från träd och 
buskar. 

11. Andrahandsupplåtelse 
Arrendatorn har rätt att upplåta plats i sin anläggning till andra företag . 
Hyresgäster i .A,rrendatorns torn ska!1 upprätta eget arrendeavta! med 
Jordägaren om hyresgäst ställer upp egen teknikbod på fastigheten . 
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12. Avtalsöverlåtelse 
Arrendatorn har rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom samma 
koncern eller till båda eller en av sina ägare eller till bolag inom samma 
koncern som någon sådan ägare. Arrendatorn har även rätt att överlåta detta 
avtal till annat bolag om Jordägaren lämnar sitt samtycke, vilket inte skall 
vägras utan rimlig anledning. 

13. Force majeure 
Vardera parten skall befrias från skyldighet att fullgöra prestation enligt detta 
avtal om dess åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan 
fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, 
blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som 
någondera part inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

14. Tvist 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras 
genom skiljedom enligt svensk lag därom. 

15. Inskrivning 

Jordägaren medger Arrendatorn rätt att inskriva detta arrendeavtal i fastighet. 

16. Förhållandet till ny fastighetsägare 

Vid överlåtelse av fastigheten skall Jordägaren göra förbehåll om Arrendatorns 
nyttjanderätt enligt detta avtal och tillse att den nye ägaren genom påskrift av 
detta avtal godtar att anläggningen med tillhörande anläggning är Arrendatorns 
egendom och ikläder sig tidigare Jordägarens skyldigheter enligt detta avtal. 

17. Avtalsexemplar 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Sala 2013-

Jordägare 
Sala kommun 

Stockholm 2013-

Arrendator 
3G Infrastructure Services AB 
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"" SALA Bilaga KS 2013/286/1 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

1 (1) 
2013-12-11 
YTTRANDE 

ANDERS DAHLBERG 
DIREKT: 0224-747322 

Gruvtornet Förvaltning AB har inkommit med en skrivelse avseende med förslag att 
Sala kommun ska arbeta för: 

• En bättre fungerande trafIklösning i trafikkorsningen vid in- och utfarten till 
Fridhem, förslagsvis en trafikrondelI. 

• En bättre lösning för de äldre och funktionshindrade att komma ut till 
Fridhemsomrädet, förslagsvis att Silverlinjens rutt läggs om så att den även 
omfattar Fridhem. 

• Hjälpa näringslivet och handeln i Sala med bra och rejäl skyltning så att 
handeln kan blomstra både på Fridhem och i centrum. 

Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret håller med om Gruvtornets 
bedömning att en översyn och åtgärder av trafiksituationen vid Fridhem krävs. 
Utredning kring val av lösning har lyfts fram i detaljplaneprocessen för Fridhem. 
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under andra halvan av 2014. 
Frågan är dock inte enkel då trafiklösning, och dess finansiering, utreds och beslutas 
i nära samarbete med Trafikverket då dessa är väghållare på RV. 56. 

Den lokala linjetrafiken utreds av Västmanlands Lokaltrafik i tätortsutredningen. Att 
även förlägga linjetraflken till Fridhernsområdet är förslag som har inkommit tidigt i 
utredningen och bör beaktas. 

Det finns idag brister i gemensam och tydlig skyltning, bl.a. till Fridhernsområdet. 
Företagareentrum arbetar med frågan för att utreda skyltningen i Sala. Förslag 
kommer att presenteras före årsskiftet. 



Bilaga KS 2013/286/2 

Sid l (2) 

GRUVTORNET 
förvaltning 

Till: 

Kommunstyrelsen, Sala kommun 
Stora Torget 6 
73331, Sala 

Avseende trafiklösning vid Fridhem 

Kommunstyrelsen, 

Gruvtornet-koncernen har under åren 2012-2013 genomfört en utveckling av delar 

av Fridhernsområdet i Sala. 

När familjen Östs funderade på att aweckla sin möbelbutik så tog Gruvtornet vid 

och möjliggjorde en utveckling istället genom att bygga om hela fastigheten och fylla 

den med verksamhet. När f.d. Färnqvists inredningssnickeri gick i konkurs och ett 

femtontal anställda fick gå hem utan arbete så kunde Gruvtornet genomföra en 

fastighetsutveckling som slutligen ledde till att två nya företag kom till Sala, 

DollarStore och Cheapy. Detta har ledde i sin tur till att 15-20 arbetstillfällen 

återkommit till Sala. 

Vårt samarbete med Sala kommuns politiker och tjänstemän avseende 

bygglovsprocess och tekniska frågor kring denna fastighetsomvandling har 

fungerat väldigt bra och alla har varit mycket tillmötesgående och 

serviceminded. 

Utvecklingen av Fridhem är bra för Sala och det får också gehör hos befolkningen i 

Sala och Heby kommuner. Den stärker befintliga handeln och vi hoppas på att detta 

ska avspeglas i 2013 eller 2014 års handelsindex. Dock så behövs en bättre 

skyltning så att både Fridhernsområdet får en rejäl skylt som innehållsdeklarerar för 

biltrafiken mot Uppsalavägen vad som finns på Fridhem men även som talar om för 

de som kommit från Vittinge, Morgongåva, Norberg och Avesta vad som finns i 



Sid 2 (2) 

GRUVTORNET 
förvaltning 

centrum och där fortsätta handla, gå på cafe, restaurang eller njuta av vår vackra 

stad (och vem vet, någon av dessa besökare kanske väljer att bosätta sig här?). 

Det som vi märkt av på sistone är att fler företag börjar bli intresserade av Sala och 

framför allt Fridhem eftersom det numera rör sig mer kunder på området, vilket är 

mycket positivt. Det som gör mig orolig är dock att vi inte har en bra trafiklösning vid 

in- och utfarten till området. Vänstersvängen när man kommer med bil från Sala 

centrum är inte bra ur säkerhetssynvinkel och samtidigt så kan trafiken från Heby 

ibland komma med oroväckande hög hastighet in i trafikkorsningen. 

Många äldre har hört av sig till oss på Gruvtornet för att förmå oss att skriva till 

politikerna angående deras bekymmer. Det är nämligen inte lätt om man är till åren 

kommen och ska behöva gå med rollator till Fridhernsområdet och inga vettiga 

allmänna transporter finns att tillgå. 

Från Gruvtornet vill vi därför föreslå Sala kommun att arbeta för: 

• en bättre fungerande trafiklösning i trafikkorsningen vid in- och utfarten till 

Fridhem, förslagvis en trafikrondell. 

• en bättre lösning för de äldre och funktionshindrade att komma ut till 

Fridhernsområde!, förslagsvis att Silverlinjens rutt läggs om så att den även 

omfattar Fridhem. 

• hjälpa näringslivet och handeln i Sala med bra och rejäl skyltning så att 

handeln kan blomstra både på Fridhem och i centrum. 

Med önskan om ett gott tillmötesgående och en snabb ärendehantering, 

Sala den 13 november 2013 

Marcus An e (.1.... __ _ 

Gruvtornet Förvaltning AB 



Bilaga KS 2013/283/1 

Till Kommunstyrelsens Ledningsutskott 
l f- 27 

Vänortsföreningen Sala - Pao ansöker om ett resebidrag 

Vårt arbete med vår vänortsförening i Tchad fortsätter. Våra kommunikations

förutsättningar har försämrats, vilket gör att mycket tid och information går förlorad, 

missförstånd uppstår. Fem år har gått sedan senaste besöket. Vi behöver följa upp vad 

som hänt sedan dess eftersom vi nu har kommit till den punkt där det äntligen är möjligt att 

fullfölja vårt löfte om utbildning och installation av solceller i kantonen Pao. 

Vi behöver göra en rekognoseringsresa för att följa upp ovanstående projekt. 

Vi behöver möta kvinnogruppen som hade iden om att skapa en lagerlokal för att kunna 

köpa säd för att spara till svältperioder. Det genomfördes en insamling för dem i 

fullmäktige när de var här på besök sist. 

Vi kommer också att fortsätta diskutera med föreningen i Pao om hur en förening kan 

utvecklas i demokratisk anda, där information och delaktighet har stor betydelse. 

Hälsofrågor behöver följas upp för att vi ska få en aktuell bild av deras situation, så vi kan 

fortsätta det arbetet. Rotary vill satsa på förbättringar, så de behöver aktuell information. 

För att kunna genomföra resan i mitten av februari 2014, behöver vi ett resebidrag för en 
person. 

Vi bifogar en uppdragsbeskrivning till den resande och protokoll från styrelsemötet 
24 nov - 2013 

Därför ansöker vi nu om ett resebidrag på 25 000 kr 

Resekostnad 

Flyg 

Tåg 
Bil Pao 
Boende 

9000 kr 

400 kr 

7400 kr 
1700 kr 

Assistent 4000 kr 

Stormöte 2000 kr 

Visum 500 kr 

'---"'1ÅAÅJ< ",-,,-,.t<S.2>d2,,~ il dill/c? k 
Gu nel Söderström kne Linder 

Ordförande / Kassör 



Uppdragsbeskrivning, resa till Pao 2014 

Inför resan 

Biljett 

Visum 

Vaccination 

Ordna bilresa Ndjamena- Mondou 

Kontakt guesthouse för att ordna resmöjlighet 

Kommunikation med Pao inför resan, deras stadgar och våra. 

Invitationsbrev från Pao, de vill veta vad som ska stå! 

Ändamål med resan 

1. Rekognosera hur läget är rent allmänt. Vad har hänt sen vägen kom? Har det kommit igång 

nya verksamheter i området? Hur fungerar sjukvården? Hur sköts skolorna? Hur är det med 

livsmedelstillgången? Har bomullsodlingen ökat eller minskat? Vad har hänt med de projekt 

som drogs igång i Pao? Servicecentret i Pao, fungerar det? Kooperationen, handlar den med 

jordbruksprodukter? Kreditkooperativet, är det verksamt? 

2. Undersöka hur vänortsföreningen fungerar. Har de styrelsemöten? Vad tycker folk i byarna 

om vänortsföreningen? Finns det någon fungerande bokföring? Vid behov ordna ett 

stormöte med de olika byrepresentanterna. 

3. Grundligt utreda hur vi ska kunna få till en stabil kommunikation med vår vänort. på plats 

undersöka hur e-post och SMS fungerar. Behövs det någon teknisk utrustning? 

4. Demokratiutveckling. Hur styrs byarnas verksamhet? Vilket inflytande har byborna? 

S. Kvinnoprojekt. Finns det någon organiserad kvinnogrupp? Hur har det gått med 

lagerlokalen? Vad hände med de pengar som fullmäktige samlade in på sitt möte? Vilka 

prioriteringar finns för framtiden? Vad skulle vi kunna hjälpa till med? 

6. Hälsoprojekt. lägga fram ett förslag på ett projekt som Rotary kan stödja. Om de vill ändra på 

det förslaget ta en rejäl diskussion om hur ett projekt ska kunna genomföras och undersöka 

de förutsättningar som finns på platsen. 

7. Solenergiprojekt. Stämma av vilka som kan vara aktuella för utbildning. På plats ringa upp 

Nestor för att han ska kunna intervjua dessa personer och se om de har baskunskaper om 

eljobb. Ev. också titta på vilka leverantörer av solpaneler som finns i Moundou eller 

N'Djamena och om dessa kan ställa upp med en utbildning. 

8. Kontakt med banken i Mondou för att se hur den funkar nu .... 



Vänortsföreningen Sala-Pao 
Styrelsemöte 24 november 2013 

Närvarande: Gunnel Söderström, Janne Linder, Håkan Aspenbom, 
Jeanne Kankindi 
Frånvarande: Agneta Sonnebo - Ögren, Jamie Bailey, Patrick Barutwa
nayo och Aloys Buhuru 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Gunnel Söderström förklarar mötet öppnat 

§2 Val av sekreterare 
Håkan valdes till sekreterare för mötet. 

§3 Val av protokollsjusterare 
Janne och Jeanne väljs till protokollsjusterare 

§4 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

§5 Föregående mötes protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte fanns inte att tillgå på 
grund av datorproblem. Gunnel redogjorde för innehållet och 
att hon godkänt det. Protokollskopia sänds ut med detta proto
koll. 

§6 Styrelseledamöter 
Gunnel och Jeanne redogör för vilka som anmält förhinder. 

§7 Rapporter 
Jeanne berättar att hon skall ha ett möte med Birgitta Beiron 
på tisdag för att komma vidare med hälsoprojektarbetet. 
Gunnel berättar att Forum Syd startar ett nytt lotteri vid årsskif
tet. 

§8 Uppdragsredovisning 
Gunnel redogör för den senaste versionen av uppdragsbe
skrivningen och läser upp den. Den biläggs detta protokoll. 
Janne får i uppdrag att gå igenom punkt 1. Gunnel punkterna 
2-5 och 8. Jeanne tillsammans med Birgitta B punkt 6 och 
Janne och Nestor punkt 7. 



§9 Vem åker? 
Nestor har dragit tillbaka sin önskan att åka. Jeanne är i 
Burundi under januari och kan inte ta ledigt den aktuella tiden. 
Janne och Håkan avböjer och har förhinder. 
Beslut: att välja Gunnel som åker i mitten av februari till Pao. 

§ 1 O Arbetsfördelning och översättningar 
Janne, Gunnel och Jeanne formulerar frågorna som vi vill ha 
svar på. Skall kunna besvaras på plats i Pao och vara inled
ning till en dialog. Se även under §8. 

§11 Inköp av miniprojektor tilllpad/lphone 
Beslutades att frågan undersöks och att den tas upp på nästa 
möte. Pris och kapacitet. 

§ 12 Övriga frågor 
Brev till kommunen - ansökan om bidrag: Gunnel läser sitt 
förslag som diskuteras. Beslut: att ta fram ett slutligt förslag till 
KSLU att lämna in på tisdag tillsammans med detta styrelse
protokoll. 
Inga övriga frågor har inkommit. 

§13 Kommande möten beslutades: Nytt möte 15 december kl18 

§14 Ordföranden Gunnel Söderström förklarade sammanträdet 
avslutat. 

sekreterare 

/~ftte~ 
Janne Linder 
justerare 

Bilagor: Uppdragsredovisning 

//-' --, n 
(l ~ i_.. V 
-~VJV'i' tt '-=::s~ ct0\"S'h-~ 
~ Gunnel Söderström 

ordförande 

:JQO, 1'\ il e... KC\ rv\c.l f\ dÅ 
Jeanne Kankindi 
justerare 

Förslag på brev till kommunen angående bidrag 



S~L~ Bilaga KS 2013/284/1 
KOMMUN 

VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Juljobb 2013/2014 

HÅKAN REUTERWALL 
DIREKT: 0224-74 98 02 

SALA KOI\llMUN ' 
Kommuns!vrelsens förvaltning 

Ink, 2013 -12- I 1 

Diarlenr J' o h IAktb.llaga 
'20i2- 32'7 I c::J 

( 

juljobb kommer att erbjudas elever som är mantalsskrivna i Sala och går i årskurs 1 
på gymnasieskola eller är födda samma år som dessa elever men valt att inte gå i 
gymnasieskola, 

Perioden pågår mellan den 23/12 2013 tom 3/12014, 

Arbetstiden är 6 timmar per dag, 

jobb inom vård erbjuds 5 dagar per vecka, oavsett helgdagar, vilket innebär 10 
arbetsdagar. jobb på andra förvaltningar kan endast erbjudas på vardagar, detta blir 
sammanlagt 5 arbetsdagar. 

I nuläget har vi 2 platser på Tekniska förvaltningen, 2 platser på Björkgården, 1 plats 
på Gröna Villan och 3 platser på Ekebygården, 

Skola/Barnomsorg kan inte garantera någon plats idag då det blir väldigt få barn i 
verksamheten under juL 

Kostnaden för denna verksamhet med 8 juljobb blir ca 70 000 kronor, 

Håkan Reuterwall 



S-ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga KS 2013/40/9 Uppföljning November 2013 
Ink. 2013 -12- 1 1 

m~~b~ 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

I 

Prognosutveckling per mimad, Beräknad IIrsbudget,vvikelse 
I 

Arsbudget Prognos Avvik- else Månads 

Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Se~!.... r_Okt Nov 2013 2013 i% tendens 

.;t 
Kommunstyrelsen O 1800 -930 1370 1500 2700 5700 8595 10390 213 131 202741 4,9% 

Bildnings- och lärandenämnd O O O O O O O 2350 5350 459005 453655 1,2% .;t 
Vård- och omsorgsnämnd O O O O O -2000 -3600 -S 000 -S 000 389279 394279 -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% ~ 

Sumlna O 1800 -930 1370 1500 700 2100 5945 10740 1065342 1054602 4,8% 
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Prognos per nämnd 2013 
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m~~h~ 
Större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Avvikelse 

+10,l\Mkr 

,. 

Kommentar 

Kommunchef + 830 tkr 
Utredningar, Sala ekokommun samt gemensamma förvaltningskostnader 

Samhällsbyggnadskontor + 1 940 tkr 
Samhällsfinansierac!e transporter beräknas ge ett överskott. 960 tkr pga nya riktlinjer. 
Miljöenheten beräknas ge ett övers.kott på 700 tkr pga ökade intäkter. Överskottet har minskat bia pga extrapersonal, 
utredningskostnader, omplaneringar och individuella beslut. 

Tekniskt kontor + 4 370 tkr 
Lokalförvaltarna + 2 000 tkr 
Planerat underhåll på Ösby i samband med planerad köksrenovering har inte kunnat genomföras pga födröjdd upphandling. Kommer att 

begäras överfört till 2014 

Kontorsledning +150 tkr 
Minskade personalkostnader. 
Kart/mät + 325 tkr 
Personalvakans. 
Gata/park + 300 tkr 
Underskott park} många träd har dött och måste tas ner.Överskott pä Gata pga personalva kanser 

Sarnhällstekniska + 2 200tkr 
Avvikelse pga fel budgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem samt personalvakanser. 
Renhållning -600 tkr 
Beslut om ny taxa har har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013. 
Kostenheten -1155tkr 
Det ekonomiska läget ser positivt ut men det ser inte ut som att effektivitetsmålet på 1655 tkr kan uppfyllas helt 
VA + 1200tkr 
Arbete med vattenskyddsområden har utfört i mindre omfattning än planerat . Elkostnader lägre och färre åtgärder på ledningsnät. 

MEldborgarkontor + 1 870 tkr 
Personalvakanser + 600 tkr, medfinansiering bredband + 200 tkr. Cykel leder +1 200 tkr(kommer att begäras i överfört anslag till 

2014) 

3 
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Ekonomikontor 'r 600 tkr 
Personalvakans upphandlare. 

Personalkontor +260 t kr 
Lägre kastnad för lönesystem än beräknat. Vakanta tjänster. 

Räddningstjänst + 520 tkr 
Per:5ona lvakanser +230 tkr. Ökade intäkter pga stora utbildn ing5: volyrner och automatlarm. +240 tkr. 

P,agna.utveckling pe, månad Arsbudget Prognos Avvik-
Jan Feb Mars April Maj Aug Sept --O kt Nov 2013 2013 else i % 

P,agna.utveckling pe' månad O 1800 -930 1310 1500 2100 5 700 859.Ii 10390 213 131 202741 4,9% 
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Större avvikelser per nämnd 

Kommentar 

Bildnings-och Central förvaltning och nämnd +1 650 tkr 
lärandenämnd Instä llda nämndssammanträden. Lägre kostnad för central fortt ildning och administration. 

Avvikelse Förskola + 1 500 tkr 

+5,4Mkr Högre intäkter 

Kulturskolan -600 tkr 

", 
Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kul 

GrrJndskola +5 300 tkr 

urrådet. Fördröjd effekt av personalneddragningar. 

Antal elever från andra kommuner överstiger budget . Lägre pel sonaikostnader än beräknat. 

Gymnasiet -2 200 tkr 
Kostnader tör gymnasieelever hos andra huvudmän överstiger I:J udget. 
Lägre intäkter på Ö,.by, högre personalkostnader än beräknat p; Ku ngsängsgymnasiet. 

Vuxenutbildning + 200 tkr 
Effekt av få beviljade utbildningar 2012. Personal och lokalkostn ader överstiger budget. 

Särskola - 500 tkr 
Lägre intäkter pga minskat elevantal från andra kommuner. 

Prognosutveckling per må nad---- Arsbudget Avvik-

Jan Feb Mars 
o!APril tai 

JAu
g J Prognosutveckling per månad O O 

,pt ~kt INov 2013 else i % 

._~ 2 35111 5 350 I 459 0051 453 6551 1,2% I 
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Större awikelser per nämnd 
Kommentar 

Vård- och omsorgsnämnd 
Förvaltningsövergripande + 10 300 tkr 
Prestat ionsersättning "Mest sjuka äldre" överskott 6000 tkr 
Personal resursenheten överskott 2 100 tkr 

Awikelse Intiikter för statsbidrag 2 000 tkr är osäkra. Har inte niltt målet för "Mest sjuka äldre" 2013. Beslutet överklagat. 

-S,OMkr 
Individ, familj, arbete - 4 500 tkr 
Mer intäkter än bucigeterat på AME 500 tkr 
Ekonomiskt bistånd - 600 tkr , Ökade kostnader för kontaktfamiljer -1 000 tkr 
Inst itutionsvård - 3 200 tkr 

Funktionshindrade + 2 000 tkr 
Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter + 1800 tkr 
Hyreskostnaderna högre än budget för Hunddagis samt Föreningarnas hus -600 tkr 
Placeringar + 1 000 tkr 

Äldreomsorg - 12 800 tkr 
Stora volymökningar främst inom hemtjänsten innebär ökade intäkter, ... 4 400 tkr 

Ökade personalkostnader pga volymökningar samt fler nattslingor, hög sjukfrånvaro. Underskottet för personal är ca- 7 000 tkr för 
herntjänsten och -., 800 tkr för särskilt boende. 
Omflyttningar och hyra Lindgilrden ilret ut - 600 tkr . 

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik· 

Jan Fob Mars APriloAUg Sept Okt Nov 2013 2013 elsei% 

Prognosutveckling per månad O O O __ O __ O -200() -3600 -s 000 ~5000 3892~ , .3!j4279 -1% 
- '------ --
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Utbetalt Ekonomiskt bistånd Netto 2012-2013, tkr 
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetavvikelse) 

Jan 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

Större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 
5amhällsbyggnadskontor 

O 

O 

O 

O 

Feb Mars April 

800 2455 

O O 

O O 

800 2455 

Maj Aug Sept Okt 

5923 9 230 24853 26 933 5166·' 

O O 500 500 500 

O O O O Il 

5923 9230 25353 27433 S2164 

Arsbudget Prognos Avvik-

Nov 2013 2013 else i% 

55685 158757 103072 35,1% 

1400 4900 3500 28,6% 

O 1376 1376 0,0% 

57085 16S 033 107948 34,6% 

Utbetalningen till Citybanan bokförs inte i investeringsredovisningen, överskott 1 930 tkr. Markinköp och försäljning beräknas ge ett överskott på ca 1000 tkr. 

Medborgarkontor 
Ärendehanteringssystem -475 tkr, arbete med bredband samt hemsidan pågår .och överskotten på 60(' tkr och 4';0 tkr kommer att begäras överfört till 2014. 

Räddningstjänsten 
Överskott beräknas för krisberedskap med 950 tkr, kommer att begäras överfört till 2014. 

Tekniska kontoret 
Gatuprogram 
För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Oriongatan gata/ gång-och cykelväg utbyggnad i awaktan på kommande etablering i 
området. Parkeringsplats lekpark/stadsparken, i awaktan på stadsparkutredningen, utplacering av cykelpumpar. oförutsedda utvidgningar samt Områden aktuella för 
pla"läggning. 
VA program 
För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 201.4 : Ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 pågår under vintern 2103-2014. ARV 
Sala byte övervakningssystem, vattenverk åtgärder inom skyddsområden samt ev. VA-sanering 
Parkprogram 
För projeket Stadsparken kiosk och servering är prognc'sen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014 . Underskott på några projekt med anledning av 
felkonteringar, bokas om i december. 
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Kontorsledning program 

Återstående investeringsmedel för kontorsutrustning och upptagna medel för inköp av plotter kommer inte att t"s i anspråk. Dessa kommer därför att återlämnas i 
bokslutet. 
Gruvans vattensystem 
För projekt sökerhetsväg Storljusen pågår dialog med fastighetsägarna varför anläggningen inte kommer kU ilna slutföras i år. Medlen äskas som tilläggsbudget till 2014 i 
bokslutet. 
Teknisk Service program 
Under november och december kommer en utredning att startas för anskaffning av nytt förrådssystem. 
Inköp av material till nya dieselpumpstationen för att underlätta debitering av diesel till extern/intern kund, ca 100 tkr. Ny pumpstation kommer att inköp till verkstaden. 
lokalprogram 
Projekten Skolgårdar, byte ventilation Ösby gymnasium, tillagningskök Ösby och måleri lokal Ösby ligger för upphandling och kommer påbörjas 2014. Enligt lyftningsplan 
från PEAS kommer medel att begäras över till 2014 för byggnationen av nya äldreboendet. 
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 

2012 2013 2013 
(inkITA) 

Verksamhetens intäkter 245703 271348 254224 
Jämförelsestörande intäkt 20962 20370 
Verksamhetens kostnader -1232826 -1288068 -1257909 
Avskrivningar -46536 -52 941 -51 2~;1 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1012697 -1069661 -1034566 

Skatteintäkter 819936 835180 840386 
Generella statsbidrag och utjämning 237756 247484 252666 
Finansiella intäkter 4320 4367 37g2 
Finansiella kostnader ·· 10 03S -13317 -13 098 

Årets resultat 39281 4053 49170 

Reavinst 2978 4545 
Resultat efter balanskravsutredning 36303 44625 

Budgetavvikelse 45117 
varav 
Nämndernas prognos 10740 
Finans 23989 
Skatteintäkterlgenerella statsbidrag 10388 

TA-anslag 2013 -4944 
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Västerås den 4 december 2013 

Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses 
som medfinansiering för att möta upp det statliga anslaget. 
I en bilaga beskriver vi kortfattat vår verksamhet, framför allt det basuppdrag vi har med 
uppdrag från Tillväxtverket. Det består av att ge personer kostnadsfri råd och stöd, vid start 
och utveckling av sina företag. 
Coompanion finns i hela landet på 25 ställen i landet, organiserade i länen som egna 
juridiska personer. Vår styrelse i Västmanland består aven blandning av landsting och 
kommunpolitiker, från studieförbund och folkhögskolor och från "våra" kooperativa företag. 
Detta ger en bra blandning av beslutsfattare, praktiker och visionärer, vilket bådar gott för 
utveckling för Coompanion i länet. 

För att fortsätta den goda utveckling med den förankring vi har i länet är det ytterst viktigt 
att vara professionella i vårt uppdrag och att vi klarar en kvalitetsuppföljning på vårt 
bemötande och vår k~.mskap . 

Vår årsstämma kommer att vara den sista veckan i april. Representanter från kommunerna 
och landstinget kommer att bjudas in till stämman. Vi kommer dessutom att skicka över 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse under våren, då det ligger klart . 

Vänliga hälsningar 

Marita Öberg Molin 
Verksamhetsledare Coompanion Västmanland 

Bilaga 1 Verksamhetsbeskrivning 
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SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -12- 05 
Verksamhetsbeskrivning från Coompanion Västmanland 

~~13/45iv IAkt~aga 
Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga ideer tillsa'mmans 

skräddarsydd information, rådgivning och utbildning- från ide till framgångsrikt företagande. Vi finns 

på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion ägs och styrs av lokalt av 

samman lagt 900 medlemmar- som precis som vi, vill verka för ett affärsmässigt företagande där 

demokratiska värderingar, delaktighet och samhällssyn är viktigt. 

Coompanion arbetar ständigt med att utveckla nya modeller av kooperativt företagande utifrån de 

behov som samhällsutvecklingen skapar och människors efterfrågar. Ett sådant område är Socialt 

företagande- där företag som är ekonomiskt, mänskligt och långsiktigt hållbara skapas, och i sin tur 

skapar nya arbetstillfällen och inkluderar människor som av olika anledningar har svårt att få ett 

arbete. 

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. 

Många människor får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut. 

Men det behöver inte vara så, det finns lösningar- en är arbetsintegrerade sociala företag, ASF. 

Det kommer även att finnas inslag av vad Eus strukturfonder k3f: ha fer betydelse för att kunna söka 

finansiering för att på detta sätt växla upp de medel som vi har till förfogande i Sverige. Att lösa 

arbetslösheten är en angelägen fråga i hela EU och det finns särskilda insatser som vänder sig till 

individer som står långt från arbetsmarknaden. Framgår tydligt i skrivningarna som tas fram inför den 

nya programperioden. 

Coompanions uppdrag är att ge kostnadsfri, professionell rådgivning till personer som står i begrepp 

att starta, utveckla sitt företag. Andra vill ha hjälp med att upprätta en affärsplan eller bara pröva sin 

affärside. 

Coompanion erbjuder utöver den kostnadsfria rådgivningen, hjälp med organisationsstruktur, 

projektriggning. Vi har ett brett utbud av utbildningsmaterial som är väl anpassat till de målgrupper 

vi arbetar med. I rådgivning, i utbildning och i alla de EU projekt som vi är engagerade i, finns 

anpassat material. 

Lokal och regional utveckling 

Många moderna verksamheter lämpar sig för kollektivt ägande, då är ekonomisk förening/ 

kooperativa företag att föredra. 

Tillväxtverket, TVV, uppdrar åt Coompanion i landet att vara behjälplig med rådgivning, information 

vid start av nya kooperativa företag. Coompanion ska dessutom främja och stödja verksamheter 

inom den sociala ekonomin. 

Syftet med bidraget till Coompanion är att vi ska kunna erbjuder kostnadsfria rådgivningen till 

kommunens innevånare. Vi är dessutom en aktiv aktör i lokal och regional utveckling. 

Coompanion bidrar till skapa förutsättningar för grupper utanför arbetsmarknaden, breddar 
valmöjligheterna för människor lokalt och regionalt och bidrar till att flera olika nationella mål inom 



den regionala utvecklingspolitiken förverkligas. 

I arbetet med den lokala och regionala utvecklingen ligger att möjliggöra fibernätjbredband på 

landsbygd. Att vara byalag, intresseföreningar behjälpliga med råd och stöd i hur man organiserar sig, 

i vilken form det ska drivas och vad behövs för kunskap för att få "Fiber i byn". Här har Coompanion i 

Kronoberg, tagit fram en Handbok i samverkan med Länsstyrelser, Kommunikationsoperatörer, 

Lantmäteri, LRF, Post och Telestyrelsen, jurister och andra viktiga parter. Detta är ett stöd för oss 

medarbetare i Coompanion Västmanland. Det är inte ovanligt att mindre byar eller samhällen startar 

ekonomiska föreningar för att dra bredband i hela byn. Här har Coompanion i Västmanland under 

året medverkat till att ett antal fiberföreningar bildats. 

Social ekonomi och socialt företagande 

En stor efterfrågan är sedan en tid tillbaka om hur man startar och driver arbetsintegrerade sociala 

företag. En möjlighet till att bryta utanförskapet. Här har Coompanion stor och lång erfarenhet och 

kunskap. 

Det finns en kunskapsbrist hos både allmänhet men också hos politiker och tjänstemän. Vi har under 

~ret genomfört ett ilntal kunskapssem:narier, anordnat studiebesök hos sociala företag i syfte att 

påvisa möjligheter för personer med arbetshinder att med rätt stöd och kunskap kan ordna sin 

försörjning i ett Arbetsintegrerat socialt företag. I bl.a . norra delen av länet har alla tre kommuner 

deltagit aktivt i detta . 

Sala kommun och Västerås stad har under året visat stort intresse för detta och har fattat ett beslut 

om att stödja tillkomsten av sociala företag. Sala och Västerås har dessutom köpt in utbildning till 

målgrupp, med stor framgång. I Västerås har tre olika grupper fått utbildning och gått vidare till en 

föreningsbildning. I stort sätt hela länet har rådgivningar skett inom olika branscher och förtrågan om 

stöd för start av socialt företagande . 

Det vi kan se är att i de kommuner som man visat stort intresse för frågorna har också spännande 

företag startat, där ett stort anta! personer fått sin försörjning. 

Ett antal utbildningsinsatser genomförs i länets kommuner, dels direkt till deltagare i målgruppen 

som slår utanför ärbetsrl'ärknduen, dels Lili politiker och tjänstemän. Resultäiet i dessa 

utbildningsinsatser är slående. Av deltagare som under många år inte funnits på arbetsmarknaden, 

har ett flera personer fått anställning och ett flertal av deltagarna går vidare in i socialt företagande 

tillsammans med ett antal andra personer. Vi har dessutom ett brett utbud av utbildningsmaterial 

som är väl anpassat till de målgrupper vi arbetar med . 

Vård och omsorg inom Ideburen sektor 

Under 2013 avsatte regeringen pengar för att man ser ett behov och vilja att se ideburen sektor vara 

aktörer inom vård o omsorg. Coompanion Västmanland, medfinansiering från Landstinget 

Västmanland, beviljades ett kort projekt för att se om det ianns intresse från ideburen sektor i värt 

län. Vi har genomfört ett antal aktiviteter, dels med politiker, redan startade verksamheter som 

exempel, samt inbjudna, såsom Stadsmissionen, Svenska kyrkan, kooperativ, sociala företag. En 

enkätundersökning har dessutom gjort som pekar på ett stort intresse, att lära mer att få hjälp med 



affärsutveckling. Under november skriver vi en ny ansökan för att under 2014 genomföra 

utbildningsinsatser för den ideburna sektorn. 

Sociala innovationer och Samhällsentreprenörskap 

Coompanion Västmanland har under ett antal år arbetat aktivt med det man kallar 

Samhällsentreprenörskap. Social innovation och samhällsentreprenörskap handlar om processer som 

har till mål att lösa samhällsproblem på nya sätt och med innovativa ideer och metoder. Dessa 

processer ligger ofta i gränslandet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och det civila samhället. 

Det är angeläget att utveckla förutsättningarna för sociala innovationer och 

samhällsentreprenörskap. Här kan vi se att ett antal ekonomiska föreningar har startat som vi 

benämner samhällsentreprenörer. Samhället som helhet med företag, organisationer och offektlig 

verksamhet har mycket att vinna på att hitta nya sätt att utnyttja potentialen i sociala innovationer 

och samhällsentreprenörskap. 

Förankring i länet 

Vi är väl för förankrade i länet och har ett stort stöd från kommuner och landstinget för vårt arbete. 

COOmp3:1:on h3r uppdraget från Länsstyrelsen att vara teamledare i Tezm Nyföretzgande i länetl 

vilket inneburit att vi har engagerat oss i arbetet med Affärsplan Västmanland, där vi har lämnat en 

hel del synpunkter. I uppdraget ligger också att hålla ihop de företagsfrämjande aktörerna i hela 

länet. Att genomföra gemensamma aktiviteter och ingå i gemensamma och egna projekt som gynna 

länet. Ett i landet uppmärksammat arbetssätt som behöver fortsätta även inför 2014. 

Coompanion finansieras genom ett statligt anslag från Tillväxtverket som grundar sig på 

invånarantalet i länet. De flesta Coompanion i landet finansieras regionalt från de regionförbund som 

finns i nästan alla län. I Västmanland har vi en modell, där Coompanion i Västmanland varje år 

ansöker om anslag, från kommunerna och landstinget, för nästkommande års verksamhet. Detta 

som en medfinansiering för att kunna möte upp statliga medlen som ligger på ca 1,2 miljoner pe' år. 

Coompanion i Västmanland ansöker härmed ett anslag på 1,75 kr per invånare, för 2014 års 

verksamhet. 
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SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC 
AND REGIONAL GROWTH 

c O O m p a n i o n Al/a ulfal/smål gäl/er per år 

- Aktivitet 

Information, 
utbildning och 
rådgivning vid start 
och vidare
utve-ckling av 
kooperativa företag, 
och den sociala 
ekonomins 
företagande 

Ta tillvara möjlig
heter och driva 
utvecklingsprocess 
er lokalt och 
regionalt 

Påverkansarbete 
(beslutsfattare och 
andra aktörer) 

Tillväxtverkets 
stödjande arbete 

; 
Utfall 

Rådgivning ~ämnas till: 
- minst 5700 personer, varav minst 
900 persgner ang. arbetsintegr. 
sac. ftg . 

minst 60 9n 'Pper av föret~g 
som vill etablera samverkan 
Minst 5 000 rådgivn tim per år 

Minst 50 lokala/regionala 
utvecklingsprocesser där 
Coompanion är en aktiv aktör 

Information från Coompanion 
lämnas till minst ~ personer, 

Alla kontor är aktiva i någon 
plattform för social ekonomi 

Alla kontor samverkar regelbundet 
med andra relevanta aktörer 

En majoritet av kontoren 
medverkar i lokala eller regionala 
planeringsprocesser 

En informationskampanj 

Statistik, fakta och goda ex 

Samverkan med andra TW-illsatser 

4 dialog möten m Coompanion 

Resultat 

aa..:?fg, av deltagarna anser att de 
har fått goda kunskaper om start 
och drift av kooperativa oeh 
arbetsintegrerande sociala 
företag. 

Deltagarna/grupperna ser nya 
möjligheter till samverkan för att 
påverka den lokala och 
regionala utvecklingen . 

Fler innovativa lösningar 
utvecklas 

Ökat intresse och positivare 
attityder t ill kooperativt 
företagande 

Ökad kunskap om 
förutsättningarna och villkoren 
för kooperativt företagande samt 
hur de kan förbättras 

God legitimitet för a) 
den sociala ekonomins 
betydelse för sysselsättning och 
hållbar tillväxt 
b) Coompanion som aktör 

Ökad synlighet för kooperativt 
och socialt företagande i planer 
och strategier lokalt och 
regionalt 

j SALA KOMMUN I Kommunslvrelsens förvaltning 

Ink, 2013 -!2- 05 

Effekt 

Minst I1llLnya kooperativa företag o 
och/el affärsverksamheter inom 
socia la ekonomin startas per år, varav 
minst 1!l..si är arbetsintegr soc ftg 

Ekonomisk bärkraft i verksamheterna: 
Minst ~av dessa är aktiva efter 
tre år. 
Antalet anställda och omsättning i 
dessa företag har ökar lika mkt 
som i andra företag. Mäts 2017 

Mangfald av företagare (män/kvinnor/ 
utländsk bakgrund/ålder) 

De kooperativa affärsideerna och 
företagsformen bidrar till lokal och 
regional attraktivitet och till något 
som annars inte hade: varit möjligt 

Minst 25 lokala verksamheter 
utvecklas i samverkan (ex. fibernät, 
fi nansieringSlösningar). 

Ar 2020 skall va~e regional 
uNeeklings och innovations-strategi 
innehålla tydliga målsättningar för 
den social ekonomin. 

TILLVÄXT 
VERKET-

Syfte ... 
Bidra till en 
mångfald av företag 
och företagare 
genom de 
möjligheter som de 
kooperativa 
värdegrunden 
innebär. 

Bidra till lokal och 
regional attraktivitet 
genom att utveckla 
nya lokala och 
regionala lösningar 
samt bibehålla 
service som tidigare 
har utförts i annan 
regi. 
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YTTRANDE 

Utredning angående eventuellt ny organisation för 
myggbekämpning. 

Sala kommun har fått utredningen angående eventuellt ny organisation för 
myggbekämpning på remiss från Sandvikens kommun. Utredningen redogör för 
uppdraget som innebär att kommunerna inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB, 
NEDAB. har fått ett antal frågor att besvara kring en eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen i nedre Dalälvs området. Remissen utgår i nuvarande förslag 
från olika organisationsmodeller på mer övergripande/ principiell nivå, och inte på 
ett färdigt förslag på detaljerad organisationslösning. 

Remissen önskar få svar på kommunens ställningstagande till vilket organisations 
alternativ som vi förespråkar. Det redovisas sex olika alternativ Al-Fl. 

Al. En intresseförening för myggbekämpning och ett aktiebolag för de operativa 
insatserna. 

Bl. Ett kommunalförbund som beställare och aktiebolag som utförare. 

el. Neda/ Nedab som beställare och bekämpningsorganisation i ett kommunägt 
aktiebolag som utförare. 

Dl. Beställaransvarig på Regionkommunen och bekämpningsorganisationen i ett 
aktiebolag. 

El. Ett aktiebolag för myggbekämpningsverksamheten. 

Fl. Beställarorganisationen upphandlar utförarorganisationen/ den operativa 
verksamheten. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Bo~ 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Informationsenheten 
anders. johansson@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Remiss angående eventuell ny organisation tör myggbekämpningen 

Härmed tillställs ni remissen angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen. Se bifogat missivbrev. 

Remissen utgår i nuvarande förslagsform från olika organisationsmodeller på mer 
övergripande/principiell nivå, och inte på ett färdigt förslag på detaljerad . 
organisationslösning'. 

Om remissen bekräftar intresset för en ny organisation, och även pekar ut vilken 
organisationsmodell som för,ardas, ~ommer ett sammanvägt förslag för beslut hos 
respektive tilltalad potentiell medlem/ägare att presenteras någon gång under 
första halvåret 2014. 

Ett sådant färdigt förslag kommer då att innehålla förslag till förbundsordning 
och/eller bolagsordning. Först därefter förväntas varje intressent att ta beslut i sin 
egen organisation efter ordinarie berednings- och beslutsformer, med 
målsättningen att den sammanhållna beslutsprocessen kan vara klar under år 
2014. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla som bidragit med synpunkter och underlag till 
föreliggande remissutgåva av utredningen, och ser fram emot kommande svar på 
remissutgåvan . 

Med vänlig hälsning 
Leif Jansson 
Förvaltningschef 
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Remissrapport; 
Utredningen angående eventuell ny organisation tör 
myggbekämpningen 

Utredningen angående eventuell ny organisation för myggbekämpningen lämnar 
härmed bifogad rapport för remissyttrande. 

Som framgår av remissrapporten består den av olika alternativ Al-Fl, och 
utöver synpunkter i övrigt är det önskvärt om remissvaret innehåller ett 
ställningstagande över vilket eller vilka organisationsalternativ som ni 
förespråkar. 

Synpunkter och svar på remissen skickas till undertecknad senast 18 december 
2013 . Om ni eventuellt önskar förlängd remisstid kan detta meddelas 
undertecknad. 

Önskar ni i samband med remissbeslutet föredragning av bifogad rapport kan 
önskemål om tid och plats för detta meddelas undertecknad. 

Detta missiv skickas både via e-post och via vanlig brevpost. 

e-post: leif.jansson@sandviken.se 
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Datum Sidan 4(31) 

1. Inledning 

Sandvikens kommun, som innehar ordförandeposten inom Nedre 

Dalälvens Utvecklings AB (Nedab), har tillsatt en utredning angående 
eventuell ny organisation för myggbekämpning. 

Bakgrunden till detta är dels att Nedab från början (år 2001) endast var 

tänkt som en tillfällig huvudman för myggbekämpningen i avvaktan på en 
långsiktig och pemanent organisatorisk lösning, och dels den diskussion 

bland annnat inom Nedab som följt av Länsstyrelsens granskning av 

myggbekämpningens projektekonomi och organisation. I detta 
sammahang har det framförts en rad olika synpunkter och förslag. 

Av dessa huvudanledningar tilldelade Sandvikens kommunledning ett 
utredningsuppdrag till en ensamutredare av denna fråga. Förvaltnings

chefen för Arbetsmarknad- och trafikförvaltningen har tilldelats detta 

utredningsuppdrag. Detta dels på grund av dennes kompetens inom 
ekonomi och juridik, som är grundpelarna i alla organisationer oavsett 

imiktning, och dels på grund av att förvaltningschefen tidigare på 

uppdragsbasis varit involverad i Länsstyrelsen Gävleborg samordnade 

genomlysning av myggbekämpningsprojektet. 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdraget är formulerat som följer: 

"Bakgrund 

Det var Sandvikens Näringslivs AB (Närab) som i Sandvikens kommun 

tog det initiala initiativet vad gäller frågan om myggbekämpning vid 

Nedre Dalälven. Under år 200 l överfördes ansvaret till Nedre Dalälvens 
Intresseförening. Försöksverksamheten med BTI påbörjades i större skala 

året därefter. 

Huvudanledningen till detta var att myggproblematiken omfattar flera 

kommuner i området, som samtliga finns representerade i Neda. 

Utgångspunkten för NedalNedab var emellertid att detta övertagande av 

ansvaret skedde i avvaktan på att det skulle utformas en särskild 

permanent organisation och för myggfrågan i Nedre Dalälven. 

Sedan dess har myggbekämpningen hanterats i olika projektbaserade 

insatser, varav en sådan treårig projektperiod löper ut under mars 2013 . 

Dessa omständigheter har skapat en "ryckighet" och osäkerhet i detta 
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Datum 

arbete, inte minst för ansvariga och anställda samt för berörd 

lokalbefolkning. 

Sidan 5(31) 

För år 2013 har det tillskjutits 7 miljoner kronor i nationella medel för 
myggbekämpningen, vilket sedan ska kompletteras med kommunala och 

regionala medel. För det fortsatta och framtida myggbekämpningsarbetet 
efterfrågar emellertid såväl NedalNedab som finansiärer, anställda och 

lokal befolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk 

lösning för myggbekämpningen. 

Utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent 
organisationslösning fOr myggbekämpning 

Med syftet att ta fram ett underlag till gemensamma och ömsesidiga 

beslut om en långsiktigt hållbar organisation för myggbekämpning, avser 

Sandvikens kommun att koordinera en organisationsutredning. 

Utredningens försiag ska baseras på konsensus melian verksamhetens 
finansiärer, och utgå ifrån legitimitet och transparens för såväl 

lokalbefolkning som intressenter och samarbetspartners. 

En viktig utgångspunkt är att organisationen ska vara helt öppen för 

deltagande från såväl juridiska personer som enskilda individer. Vidare 

ska en permanent organisation för myggbekämpningen kunna uppfylla 
kraven från tillsynsmyndigheter och finansiärer vad gäller fungerande 

ledning och styrning i prioriteringsbesluten, samt fungerande 

uppföljningsprogram i miljökonsekvensarbetet. 

Utredningen ska redovisa sina förslag under 2013." 

1.2 Utredningsarbetets uppläggning 
Utredningsuppdragets uppläggning har tagit sin utgångspunkt från 

ambitionen vad gäller att försöka uppnå konsensus (uppfattas som en 

absolut förutsättning) bland tilltänkta finansiärer och huvudmän för en en 

eventuell ny organisation för myggbekämpningen. 

Därför inleddes utredningen med ett antal grundläggande och öppna 

frågor dels som avstämning av uppfattningen om uppdraget ooch själva 

sakfrågan och dels som ingången till kommande enskilda dialogmöten 

och kommunikationen kring frågeställningarna. 
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Datum Sidan 6(31) 

De frågeställningar som tillställdes de som hittills utgjort "kärnan" av 

finansiärer och huvudmän, plus en kommun som visat intresse av att delta 

organisatoriskt i detta, var följande: 

"Frågor 

A. Behovet av ny organisation for myggbekämpningen? 

l. Instämmer Ni i analysen att det är önskvärt med en ny 
organisatorisk lösning för myggbekämpningen, eller ser ni helst 
att Nedab är fortsatt ansvarig för verksamheten? 

B. Anslutningsformerna till en eventuellt ny organisation? 

2. Anser Ni det viktigt att en ev ny organisation för 
myggbekämpningen är öppen för anslutning av alla 
intresserade/berörda kommuner i hela landet, eller enbart för de 
kommuner som omfattas av problematiken vid Nedre Dalälven? 

3. Anser Ni det viktigt att en ev ny organisation för 
myggbekämpningen är öppen för alla berörda fysiska och 
juridiska personer, eller enbart för berörda kommuner? 

C. Ledning och styrning? 

4. Mot bakgrund av den offentliga huvud finansieringen av 
myggbekämpningen - Hur avgörande är det för Er att det finns en 
direkt politisk styrning av prioriteringsbesluten i samband med 
myggbekämpningen, eller är det acceptabelt med en mer indirekt 
poiitisk styrning av verksamheten? 

5. Kan Ni tänka Er en organisation där den ekonomiska styrningen 
och budgeten finns i en organisation och 
bekämpningsverksamheten i en annan organisation, eller anser ni 
att detta hör samman? 

D. Egenkontroll och uppfOljningsprogram i miljökonsekvensarbetet? 

6. Anser Ni att egenkontroll samt uppföljningsprogram i 
miljökonsekvensarbetet ska ingå i en ev ny 
myggbekämpningsorganisation, eller anser Ni att man 
organisatoriskt bör skilja på genomförar- och uppföljningsansvar? 

7. Hur viktig och avgörande anser ni att verksamhetens 
forskningsanknytning är för egenkontroll och 
uppföljningsprogram? 
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Datum Sidan 7(31) 

E. Intresse för deltagande i en ev ny myggbekämpningsorganisation? 

8. Är Ni intresserade av att ingå i en ev ny organisation för 
myggbekämpning, med den inriktning och innehåll som beskrivs i 
bilagda uppdragsbeskrivning? 

9. Har Ni för avsikt att även fortsättningsvis ekonomiskt stödja 
myggbekämpningen, även i en ny organisatorisk form? 

F. Övrigt 

10. Har Ni , utöver svaren på ovanstående frågor, några särskilda 
synpunkter eller önskemål och förslag vad gäller en ev ny 
organisation för myggbekämpningen?" 

I utskicket av frågor framförde utredaren följande budskap; 

"Undertecknad är tacksam för Ert svar på nedanstående frågor. 

Bakgrunden till detta uppdrag beskrivs i bifogad uppdrags beskrivning. 

Ni kan självklart välja hur Ni önskar svara på dessa frågor; 
I form av ett textsvar som skickas till undertecknad 
Genom ett tidbokat telefonsamtal med någon av Er utsedd 
kontaktperson 
Genom att jag kommer på inbokat besök till Er" 

Drygt hälften av de som erhållit utskicket har antingen kommunicerat 
frågorna via telefon och/eller via personligt besök. 

Även om utredaren inte haft kontakt och utbyte med samtliga som erhållit 
utskicket så finns tillräckligt med respons och underlag för att presentera 
föreliggande remissunderlag. Ett remissunderlag som först kommer att 
presenteras på ett möte för de som tillställts frågorna, för att sedan efter 
den diskussionen kommer at! skickas ut till berörda finansiärer och 
tilltänkta ägare aven ev ny organisation för myggbekämpning. 

Utöver ovanstående har utredaren initialt träffat de idag verksamma 
bekämpningsledarna i befintlig organisation, samt haft visst 
informationsutbyte med Föreningen för myggbekämpning. I detta 
sammanhang har utredaren tagit del av föreningens eget förslag till ny 
organisation för myggbekämpning. Syftet med detta utbyte har varit at! 
delge utredningens uppdrag och uppläggning. Återkopplingen vad gäller 
utredningens resultat kommer i senare fas när den eventuella nya 
organisationens finansiärer och ägare i konsensus pekat ut på vilken 
modell, inriktning och innehåll verksamheten bör baseras. 

Utredarens förslag ska alltså ses som en sammanjämkning av de 
synpunkter och uppfattningar som berörda och tilltänkta finansiärer och 
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Datum Sidan 8(31) 

ägare har i denna fråga. Därför ska de presenterade förslagen ses som ett 
resultat av den bedömning utredaren gör vilka kriterier och modeller som 
har möjlighet att uppnå konsensus. Omvänt så kan de förslag som inte 
återfinns i denna remissutgåva ses som resultatet av bedömningen att de 
inte har förutsättningar att omfattas av konsensus bland de tilltänkta 
finansiärerna/ägarna. 

De primära tilltänkta finansiärerna, inom vilka ägarstommen finns, består 
av 11 kommuner samt fyra länsstyrelser och tre regionförbund samt tre 
departement. 

Utredaren har medvetet undanhållit sig ifrån att beröra själva 
verksamhetens innehåll och sakfrågan myggbekämpning. Istället är 
utredningens fokus , av naturliga skäl utifrån utredningsuppdragets 
in ... '1ehåll, nästan enbart inriktat på den organisatoriska aspekten som 
omgärdar själva sakfrågan. 
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2. Behovet aven ny organisation för 
myggbekämpning? 

Sidan 9(31) 

I dialogen kring frågeställningen om behovet aven ny organisatorisk 
lösning för myggbekämpningen finns en tydlig uppfattning att så är fallet. 

För kommunerna verksamma inom Nedab har myggbekämpningen till sin 
omfattning blivit en så stor del att den riskerar att påverka Nedabs 

kärnverksamheter. Därför förordas en renodling av myggbekämpningen 
med påföljande organisatoriska och verksamhetsrnässiga konsekvenser. 

Detta förordande är emellertid inte reservationslöst rakt av. Utan flera 
berörda menar, precis som utredningsuppdragets direktiv, att en ny 

organisation för myggbekärupningen måsie baseras på legitimitet och 
förankring hos de aktörer som idag förenats i arbetet för att minimera 

myggplågan. 

När det gäller organisationens långsiktiga hållbarhet menar flera av de 
berörda att den till huvuddelen är knuten till verksamhetens möjligheter 

till fortsatt finansiering, där fortsatt betydande nationellt ansvar är en 

avgörande del. Långsiktigheten blir i så fall en verkan av finansierings

beslutens tidsbestämda längd och omfattning. 

På frågan huruvida en ny organisation ska vara öppen för intressenter i 

hela landet, eller endast för de som idag samarbetar organisatoriskt kring 
myggbekärupningen, finns inget entydigt svar. I detta avseende menar 

flera tilltalande att det beror på vilket tillskott till verksamheten som nya 

deltagare är beredda att göra, och vilka konsekvenserna för 
ursprungsområdet skulle kunna bli av nya anslutna från andra delar av 

landet. Andra berörda menar att det vore klart positivt om organisationens 

bas kan breddas till att omfatta även andra berörda regioner och 
kommuner i landet. 

Med anledning av detta skulle denna fråga behöva behandlas i särskild 
ordning, kanske i form aven risk- och konsekvensanalys inom den grupp 

som idag utgör den bärande stommen av finansiärer och ansvariga för 

myggbekärupningsverksamheten. I den mån detta överhuvudtaget går att 

bedöma. 

Ett annat alternativ är att starta en ny organisation med enbart de 

befintliga tilltänkta ägarna, för att inom ramen för denna konstellation 

senare ta ställning till en eventuell utvidgning av geografin i ägar- och 

intressegemenskapen. 
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Datum Sidan 10(31) 

3. Anslutningsformerna till en eventuellt ny 
organisation? 

När det gäller anslutningsfonnema till en ev ny mygg bekämpnings

organisation har dialogen handlat mycket om problematiken att blanda 
juridiska och enskilda personer i ett ägar- och ansvarsförhållande. 

Resultatet av dessa resonemang och reflektioner är att en verksamhet 
baserad på så stora offentliga anslag, med de krav som följer av detta, 

behöver en tydlig och hållbar ansvars- och ledningsstruktur. 

En sådan tydlig och hållbar struktur skulle äventyras om ägar- och 

ansvarsförhållandena exempelvis bestod av ett mindre antal större 
mcdfinansiärcr och ett större arltal enskilda individer eller 
intressegrupperingar med ringa eller försumbart finansiellt bidrag till 

verksamheten. Intresset av delägande i en organisation, där ett större antal 
enskilda medlemmar med torumbart ekonomiskt ansvar kan påverka 

besluten med stora ekonomiska konsekvenser för ett fåtal större 

medfinansiärer, bedöms som litet. 

Därför baseras samtliga förslag i föreliggande utredningen på 

organisationsmodeller där ägandet och huvudmannaskapet består av 

juridiska personer, som har finansiellt ansvar för verksamheten och 

ansvar för att offentligt tilldelade medel hanteras och används på 

ändamålsenligt sätt. 

I detta sammanhang betonas emellertid betydelsen av och ansvaret för 

transparens enligt offentlighetsprinciperna, och en organiserad dialog med 

medborgare i berörda områden samt med de intresseorganisationer som 
finns kring själva sakfrågan och kring verksamhetens innehåll. 
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4. Ledning och styrning? 

Flera berörda har i utredningsarbetet framfört behovet av tydlighet vad 
gäller relationen "beställare" och "utförare", när det gäller 

myggbekämpningsverksamhetens ledning och styrning. 

En tydligt uttalad beställare i detta sammanhang är den eller de i 

sammanslutning som står för den samlade finansieringen och 
uppdragsbeskrivningen, med exemeplvis angiven omfattning och därmed 

också begränsningar och tidsrymd. Verksamhetens beställare har sin 
utgångspunkt från den j uri di k och ansvarsförhållanden som gäller inom 

myggbekämpningen, samt från de demokratiska beslutsprinciper som 

gäller för hanteringen av begränsade offentliga medel. 

Med utförare menas i detta sammanhang den organisation som har det 

operativa ansvaret fOr att genomföra myggbekämpningen, baserat på 
beställarens uppdragsbeskrivning och av denne givna förutsättningar. 

Utförarens prestation bedöms och utvärderas av bestäilaren. 

Den gällande juridiska relationen mellan beställare och utförare beror på 

vilken organisationsmodell som väljs, främst beroende på om 
utförarverksamheten ägs av beställaren eller om detta baseras på olika 

huvudmannaskap och då på avtalsbasis. 

Är förhållandet beställare-utförare baserat på två olika huvudmän finns 

möjligheten till att beställaren upphandlar utförarverksamheten, som 

alternativ till att utförarverksamheten organiseras i särskild ordning. Detta 
alternativ har framförts av enbart några berörda, men återfinns som ett 

alternativ i denna utredning. 

När det verksamhetens ledning och styrning ser de tilltalade i utredningen 

som självklart att sedvanliga anställningsförhållandena upprättas, baserat 

på anställningsavtal med påföljande rättigheter och skyldigheter. I detta 
inbegrips att det finns en utpekad fysisk arbetsplats, med motsvarande 

regler för närvaro och frånvaro som för alla andra liknande offentliga 

verksamheter. Hur detta regleras mellan beställare och utförare, eller 

inom utförarorganisationen, beror på vilken organisationsmodell som 

väljs. 

Flera tilltalade i utredningen betonar vikten av att, såväl i 

uppdragsbeskrivningar för utförarorganisationen som för verksamhetens 

högsta befattningshavare, tydliggöra ansvaret för verksamhetens 

ekonomiska resultat och ramar. 
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5. Egenkontroll och uppföljningsprogram 
i miljökonsekvensarbetet? 

Sidan 12(31 ) 

Flera av de i utredningen berörda har framfört att de inte har någon 

bestämd uppfattning i frågan om verksamhetens forskningsanknytning. 
De flesta av de som har framfört en uppfattning har emellertid varit 

tydliga om att de anser att forskningsanknytningen och det operativa 
utförandet av myggbekämpningen ska vara åtskilda verksamheter. Några 

har uppfattningen att det är direkt olämpligt att myggbekämpningens 
utförare ska utvärdera sig själva och konsekvenserna av den egna 

verksamheten. Någon av de tillfrågade menar att de skulle kunna tänka 
sig en sammanblandning av uppföljning och utförande om det 

framkommer tiilräckiigt starka skäl för detta. 

I dialogen framför flera berörda tilltalade vikten av att tillvarata resultaten 

från nationell och internationell forskning inom detta område. 

Utförarorganisationen förväntas kunna genomföra planerad och reglerad 

egenkontroll baserat på den kompetens som ska finnas i 
utförarorganisationen, inom vilken forskarkompetens är till betydande 

fördel men inte absolut nödvändig beroende på vilken 

organisationsmodell som väljs. 

Uppföljning och forskaranknuten utvärdering av verksamheten förväntas 

ske via ansvariga tillsynsmyndigheter och/eller via ändamålsenlig 
upphandling av beställarorganisationen. 
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6. Intresse för deltagande i en eventuell ny 
myggbekämpningsorganisation? 

Sidan 13(31 ) 

Utredaren bedömer intresset för delägande och delfinansiering aven 
eventuell ny myggbekämpningsverksamhet är relativt stort, även om det 

varierar i styrka beroende på olika faktorer. 

Många tilltalade i utredningen kopplar detta intresse till den samlade 

helhetsbilden över intressenter och medfinansiärer. Andra anger att de i 
detta läge inte kan lämna ett klart besked, och föregå nödvändiga 

beslutsprocesser kring ett ställningstagande. 

Någon av de i utredningen tilltalade menar att det inte är nödvätidigt att 
lämna besked i detta läge, eftersom de förväntar sig att N edab tar ansvaret 

för myggbekämpningen tills eventuellt annan ordning är beslutad med 
hänsyn tagen till nödvändiga beslutsprocesser. 
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7. Övrigt? 

En fråga som diskuterats i utredningsarbetet gäller problematiken med det 

kraftigt varierade kapacitetsnyttjandet av verksamheten, då verksamheten 
vissa säsonger mer eller mindre går på "sparlåga" samtidigt som den 
innehåller en rad fasta kostnader. 

I detta sammanhang har olika förslag framförts som exempelvis att detta 
balanseras med information- och utbildningsuppdrag, med utökad 

dimensionering de år som myggbekämpningsverksamheten är ringa eller 

uteblir helt. Hur detta ska utformas bör i så fall ingå i den 
uppdragsbeskrivning som utföraren och bekämpningsansvariga erhåller. 

En annan fråga som diskuterats inom utredningsarbetet, som också berör 
kostnadseffektiviteten, har varit den bristande konkurrensen både vad 

gäller bekämpningsmedlet och helikopterverksamheten. I denna fråga har 

olika synpunkter framkommit, bland annat förslag om att 
bekämpningsorganisationen köper in egen spridningsutrustning och 

tecknar ramavtal med ett störra antal helikopterföretag för att minimera 
fasta "ställkostnader". 

14 



Datum 

8. Principer för och förslag till ny 
organisation för myggbekämpning 

Sidan 15{31) 

I det följande redovisas några olika alternativa förslag på organisatoriska 
lösningar för myggbekämpningen, vilka bygger på sammanfattningen av 
såväl delar som helheten från de synpunkter och åsikter som framkommit 
i utredningsarbetet. 

8.1 En tydlig beställar- respektive utförarroll 
Som framgår av beskrivningen i föreliggande utredning framför många av 

de potentiella finansiärerna och delägarna uppfattningen att det, inte minst 
ur lednings- och styrningssynpunkt, behövs en tydligare och 

organisatorisk formering av beställar- respektive utförarfi.ln.l(tionen i detta 
sammanhang. Därav följer också att huvudförlagen i de 

organisationsalternativ som presenteras i denna utredning också 

innehåller ett tydiiggörande och organisatorisk uppdelning av dessa 

grundläggande roller. 

I detta sammanhang behöver en tydlig delegationsordning där ansvar och 

befogenheter framgår och där förutsättningarna och principerna 

exempelvis för nödvändiga prioriteringar inom givna ekonoimiska ramar 
är utklarade mellan befattningshavarna i beställar- och utförar

organisationen. 

8.2 En organisation baserad på juridiska personer 
med offentlighetsprincipens transparens 

Utredningens slutsats vad gäller frågan om principerna för anslutning och 
ägande samt beslutanderätten är att det inte på ett ändamålsenligt och 

försvarbart sätt går att blanda ansvaret mellan juridiska personer med 

stora finansiella åtaganden och enskilda personer med mycket ringa 
ekonomiska åtaganden. 

Med den inriktning och innehåll som denna verksamhet måste ha handlar 
myggbekämpningen i grunden trots allt om ekonomiska avvägningar och 

prioriteringar i ett betydligt större samhällsekonomiskt sammanhang, och 

renodlad operativ och maximalt kostnadseffektiv bekämpnings

verksamhet. 

I detta sammanhang kan också nödvändigheten aven koppling till en 

direkt eller indirekt politisk styrning betonas, eftersom detta i grund och 

botten handlar om samhälls finansierad verksamhet med anslag från stat 

och kommun som behöver göras i avvägning visavi andra 

samhällsfinansierade behov. 

15 
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Ä ven om organisationsformen baseras på enbart juridiska personer som 

ägare understryker samtliga berörda vikten av att verkamheten präglas av 
offentlighetsprincipernas transparens, där beställarorganisationen har 

ansvaret för medborgardialog och utbytet med alla intressen som finns 
inom myggbekämpningens område. 

8.3 Operativt utförande och forskningsanknytningen 
åtskilda 

De av de tilltänkta finansiärerna och delägarna som framfört en åsikt, 
angående forskningsansknytningen visavi den operativa 
utförarverksamheten, är till majoriteten av den uppfattningen att detta bör 
åtskiljas. Flera av de tilltänkta finansiärerna och ägarna är av den 
bestämda uppfattningen att detta i första hand handlar om en operativ och 
kostnadseffektiv myggbekämpning, och att forskningsanknytningen bör 
knytas vara åtskild från denna och istället vara knuten till 
beställarintressena. 

Någon av de berörda tillfrågade menar att forskningsan..la!ytningen är en 
omistlig del av verksamheten som helhet, men att den ska vara åtskild 
från den operativa mygg bekämpningen. 

Däremot uppfattas den ålagda egenkontrollen som en självklar del i den 
operativa myggbekämpningsverksamheten. 

Med utgångspunkt från ovanstående är forskningsanknytningen och det 
operativa utförandet skilda åt i de huvudalternativ som redovisas i denna 
utrednings remissutgåva. 

8.4 Medarbetare och roller 
Medarbetarrollerna inom myggbekämpningen är något som till 
ornfattaning och innehåll utvecklats i över 10 års tid. I dagsläget är i 
princip beställar- och utförarfunktionerna involverade i samma 
organisation. Nedab står i dagens verksamhet för en rad administrativa 
resurser, som i en eventuellt ny organisation behöver hanteras och 
finansieras på ett nytt sätt. 

I detta sammanhang återkommer problematiken med att det är svårt att 
motivera hela tjänster året om inom en beställarfunktion. Dels eftersom 
det är fler år som behovet av myggbekämpning är litet eller obefintligt än 
det är år med myggplåga. Dels eftersom en tydlig och ändamålsenlig 
beställarfunktion kan basera sin ledning- och styrning samt adminsitration 
på tydliga och avtalade uppdrag samt ansvar för utförarorganisationen. På 
så sätt kan såväl tidsåtgången för ledning och styrning liksom 
administration minimeras. 

De organisatoriska huvudalternativ som presenteras i denna utredning 
baseras på att lednings- och styrningskompetensen liksom det nödvändiga 
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administrativa stödet finns inom ägarnarnas egna verksamheter. Därför 
utgår utredningen ifrån att dessa funktioner kan köpas från 
ägarna/finansiärerna, gärna i form av "rullande" ansvar som delvis ersätts 
av beställarorganisationen inom myggbekämpningen. Ett annat alternativ 
är att beställar- organisationen tilldelar en utvald ägare (företrädesvis en 
kommun) ansvaret för ledning- och styrning samt administration för 
beställarorganisationens räkning. 

Det är viktigt att i delegationsordning och uppdragsbeskrivning förtydliga 
utförarorganisationens ansvar för att verksamhetens genomförande och 
nödvändiga operativa prioriteringar sker inom givna ekonomiska ramar 
och beställning. 

Vidare föreslås att utförarorganisationen erhåller ett uppdrag att utveckla 
en informations- och utbildningsverksamhet som baseras på den 
kompetens och kapacitet som finns inom denna organisation. 

Schematiskt kan ett utkast för de olika best1iJlar- och utförarrollerna inom 
huvudalternativen för en ny organisation för myggbekämpningen 
beskrivas som i bilagan till denna remissrapport. 

8.5 Olika organisationsalternativ 
Det finns alltid såväl för- som nackdelar, både plus och minus, med alla 

organisationsalternativ som kan övervägas i detta sammanhang. Samtliga 

av de alternativ som presenteras i denna utredning skulle sannolikt 

fungera, men som framgår av nedan pekar utredningen på två 

huvudalternativ beroende på intresset för delägandet ser ut vad gäller 

kommuner respektive regionala och nationella myndigheter. 

I den av Länsstyrelsen Gävleborg tidigare samordnade genomlysningen 

av tidigare 3-åriga myggbekämpningsprojekt förordades en för ändamålet 

bildad markavattningssamfällighet. Detta efter önskat beslut i mark- och 

miljödomstolen om en för ändamålet särskilt tillsatt sakkunnig. 

Bedömningen om tidsutdräkten för en dylik process gör emellertid att 

detta alternativ inte anses realistiskt i nuvarande situation. 

Föreningen för myggbekämpning har framfört ett förslag om en stiftelse 

som organisationsform för myggbekämpningen. Detta förslag betingar en 

lite mer ingående beskrivning av stiftelseformen, som underlag för 

bedömning om dess lämplighet i detta sammanhang; 

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar 

och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig 

själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, 

som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för 

ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs 
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Datum 

därigenom aven stiftelseurkund, som bland annat anger hur 

förmögenheten ska användas och vem eller vilka som är möjliga 

mottagare (destinatärer). 

Det finns flera olika sorters stiftelser: vanliga stiftelser, 

Sidan 18(31) 

insam I ingssti ftel se, ko Il ekti vavtal ssti ftelse, pensi onsstiftel se, 
personalstiftelse. Vanliga stiftelser kan delas in i olika undergrupper 

familjestiftelse, avkastningsstiftelse, verksamhetsstiftelse eller 

anslagsstiftelse. En anslagsstiftelse är en stiftelse som är beroende av 
regelbundna anslag, vanligen från en kommun eller staten, för att kunna 

uppfylla sitt ändamål. Sådana stiftelser kan inte bildas längre, eftersom de 
sedan stiftelseiagen trädde i kraft (Stiftelselag 1994: 1220), inte uppfyller 

varaktighetskravet i definitionen på en stiftelse. 

För att en stiftelse skall bli begränsat skattskyldig krävs för närvarande att 

stiftelsen uppfyller något kvalificerat allmännyttigt ändamål. Stiftelsens 

ändamål skall huvudsakligen syfta till att främja vård och uppfostran av 

barn, lämna bidrag för undervisning eii er utbildning, bedriva 
hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, stärka 

Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet, 

främja nordiskt samarbete. 

Stiftelser kan skötas på två olika sätt. Det vanligaste är att stiftelsen har en 

styrelse som är ansvarig och sköter stiftelsens alla angelägenheter. Men 
det är viktigt att poängtera att det är stiftelseurkunden (gåvobrev eller 

testamentet) som utgör stiftelsens "styrinstrument". Det är i 

stiftelseurkunden som ändamålet är fastlagt och det är också där som 

tramgår hur ändamålet ska uppfyllas. 

Det andra sättet som stiftelsen kan skötas på är s.k. anknuten förvaltning, 

vilket betyder att det är förvaltaren som företräder stiftelsen och tecknar 
dess firma. Ofta är det bank, kommun eller universitet som är utsedd som 

förvaltare. Då är det förvaltaren som är totalansvarig för stiftelsens 

angelägenheter. 

Tillsynen över stiftelser sköts av sju länsstyrelser (Länsstyrelserna i 

Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorr!and, Västra Götaland 

och Östergötlands län). 

Stiftelseformen betraktas som den kanske minst flexibla och minst 
anpassningsbara juridiska formen för att bedriva verksamhet. Stiftelse 

som juridisk form har över tid ofta kritiserats för att den används på ett 

felaktigt sätt när det gäller bedrivandet av operativa verksamheter utanför 
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området fönnögenhetsbaserad ändamålsutdelning. Brister i 
påverkansmöjligheter och insyn är andra problem som varit förknippade 

med stiftelsefonnen. 

I detta sammanhang när det finns tydliga potentiella och engagerade 

ägare/medlemmar för en eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen, och när verksamheten dessutom är beroende av 
årliga anslag från stat och kommun, är stiftelseformen mindre lämplig 

eller kanske rent av oanvändbar. 

Därför har utredningen sammanfattat dialogen och meningsutbytet i 

utredningsprocessen i nedanstående utkast till organisatoriska alternativ, 

varav två av alternativen kan ses som huvudalternativ beroende på vilka 
omständigheter och förutsättningar som råder kring detta efter fortsatta 

nödvändiga beslutsprocesser; 

A 1 En intresseförening som beställare och ett 
aktiebolag som utförare (skiss på sid 20) 

Detta är ett organisatoriskt huvudalternativ om det föreligger ägarintresse 
från fler finaniärer utöver intresserade kommuner. 

B1 Ett kommunalförbund som beställare och ett aktiebolag som 
utförare (skiss på sid 21) 

Detta är ett organisatoriskt huvudalternativ om det enbart är kommuner 
(och landstingIregionkommun) bland finansiärerna som har ägarintresse. 

C1 Neda/Nedab som beställare och ett aktiebolag som utförare 
(skiss på sid 22) 

Är ett alternativ om det inte finns tillräcklig uppslutning kring bildandet 
aven helt ny beställarorganisation med ansvar för myggbekämpningen. 

D1 Beställaransvarig på Regionkommunen och 
bekämpningsorganisationen i ett aktiebolag (skiss på sid 23) 

Är ett alternativ som kan aktualiseras sannolikt först efter januari 2015. 
Regionkommunen är i detta alternativ beställaransvarig utifrån 
folkhälsoansvaret samt ett nationellt/regionalt uppdrag företrädesvis 
fonnulerat i regeringens årliga budgetproposition. 

E1 Ett aktiebolag som beställare och utförare (skiss på sid 24) 
Är ett alternativ om beställar- och utförar liksom forskningsanknytningen 
m m blandas i en och samma organisation. 

F1 Beställarorganisationen upphandlar utförarorganisationen/den 
operativa verksamheten (skiss på sid 25) 

Är ett alternativ om upphandling av utförarorganisationen ska tillämpas. 
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Datum 

A1. En intresseförening för myggbekämpning och ett 
aktiebolag för de operativa insatserna 

Utf6rarc 

Fördelar: 

Sidan 20(31) 

.; .. " 

Medborgar
dialog/Med
borgllr
illtressen 

Forsknings
anknytning 
och tillsyn 
vin 
depat1etnent~ 
Natun'ård~w 

verket, 
IHnstYl'elser 
och 
kommuner 

:: 
• En bepröva"d och väblkänd organisationsmodelL i,i 
• Enkel! och snabbar etat" regelverk. . 
• Baseras på stOf och nationellt inriktad öppenhet med möjlighet till god delaktighet. .: 
• Kompletterar regionala och lokal" intresseföringar inom sakområdet. .j 
• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet. ;.; 
• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning och 

anställningar. 

Nackdelar: 
• Förutsätter högsta möjliga mandat, och därmed t id, från medlemm~rna och 

ledamöterna i intresseföringens styrelse. 
• Kan eventuellt upplevas som en mer "löslig" organisationsfonn än övriga alternativ. 
• Eftersom det finns f ler intresseföreningar på motsvarande tema fims risk för viss 

"förbistring" kring det utåtriktade arbetet i sakfrågan. 

20 

:~ 
:~ 



Datum Sidan 21 (31 ) 

81. Ett kommunalförbund som beställare och aktiebolag som 
utföra re 

Utföra re 

. :'.' 

Med borgar
dialoglMed
borgar
intressen 

Forsknings
anknytning 
och tillsyn 
vin 
departement, 
Naturvårds
verket, 
lfinstyrelser 
och 
kommuner 

t:, : , ~~:' ;~;:-:((o.;,:~::~~ :;' :;, .'X ::,::::, :;';"".:.:X:--';:~. :;::,~;::,: .:,: :.:(-:: .:.;:;:;: ;::' :.~r.~:-:,"~;,:,jo:-:~,~~ : ~·,..;~,:>,~'.c:- ::::'~~:":'~" . ~~,~~:,:..:, : ~.:.:;:.;,.~:.;:. :-!,:;:;~.: : :.: -:~;":~::>-;:( ::';::';'::~l::::~~:-,. :,~~.~;,;~.,:~.; :-:~.~~,:':~': :~ ':0: ~~ 

Fördelar: ! 
" • En väl beprövad organisationsmodell för exempelvis räddningstjänst m m, i; 

• Ett välkänt regelverk bl a vad gäller inflytande och demokratisk styming samt insyn, 'j ., 
• Upplevs som en stabil organisatorisk plattform i "kommunvärlden", ,l 
• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet j 
• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning och 'l 

anställn ingar. :1 
~ 

Nackdelar: 
• Är en organisationsform som begränsas till kommuner och landstin~ samt 

kommunalförbund och regionkommuner som medlemmar, 
• Kan upplevas som mer regional än nationell beroende på tyngdpunkten i 

medlemsstrukturen, 
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Datum Sidan 22(31 ) 

C1. Nedal Nedab som beställare och bekämpnIngs
organisationen j ett kommunägt aktiebolag som utförare 

Beställare 

Fördelar: 

Neda/Nedab 

NedaiNedab fastställer ,irliq beslil!lnmg av 
mYH9be~~irnpflifl!J till aktiebolaget, baserat pa gjorda 
ansökningar vch elh~1l1na beslut. I besta ll l1 in9c n ing.:1r 
oGksa att ah tiebolaget til lhandahål ler underlag lör 
3nsökn ingar samt genomför nodV~tll(llna lJpptoljningar 
OC!l egenkontroll. 

·Äkiieboiag;·nyregisferafinEid-korTiilliirl erria ...... . 
-som ägare (även kommuner utanfÖf re-g i on.en} .. 

f\k tlebolaget anställer persoll31 OCl1 genomför det arltga 
.. uppifiaget sotii·ring·eSTlJtdäft1iirigen [(ä t; Netfiihf\'iä 

medarbetdre SOIl' f1y'rekryteras med kompetensproftler 
enligt bck>i"'pningsledare, bttr bekamplltrlgslcdme, 
ekoloG 001 el\O!ogasslstent 

• Tillvaratar den organisatoriska beställarkompetens som är LJppbyggd kring 
myggbekämpningen sedan 2001. 

Med borgar
dialog/Med
bo rga r
iuft'essen 

J'orsknillgs. 
mlknytnit!g 
och lillsyn 
via 
departement, 
Naturvård.
verket. 
länslyrelser 
och 
kommuner 

• Skiljer tydligt på beställar- och utförarfunktionen då dessa baseras på olika jlrridiska 
personer med skilda person- och ansvarsförbindelser. 

• Kan underställas en relativt snabb beslutsprocess om konsensus råder kring 
modellens ändamålsenlighet. 

• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet 
• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning (){;h 

anställningar. 

Nackde:lar: 
• Kan upplevas som en regionalt bassrad organisation även om aktiebolaget är öppet 

för delägande fräll kommuner utanför Nedre Dalälven. 
• Innebär även fortsättllingsvis et! administrativt betungande och omfattande uppdrag 

visavi övriga uppgifter inom Neda/Nedab. 
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D1. 

Beställare 

Utförure 

fördelar: 

Beställaransvarig på Regionkommunen och 
bekämpningsorganisationen i ett aktiebolag 

Datum 

• Beställarorganlsationen kan garantera. likviditet, admin istrativa resurser för 
ansökningar och rekvisitioner m m. 

Sidan 23(31 ) 

Medborglll'
dialog/Med
borgur
intressen 

Forsknings
anknytning 
och ti IIsyn 
viu 
uepsl1ement, 
Na~urvå."'ds~ 

vel'ke·l, 
1iill91 yrd sor 
och 
kommuner 

. . .... . 

• Bekämpningsverksamheten placeras i en organisation som har det regionala 
folkhälsoansvaret såväl som regeringsuppdrag inom detta område och andra 
samhällsområden. 

... 

• Beställarorganisation6n I(an svara för samordning av uppdraget såväl vad gäller 
finansiering (lokal , regional och nationell) som tör det sammanhållna 
ansökningsförfarandet 

• Beställaruppdraget kan särskiljas från ulförarupp<lraget och upphandlingar samt 
förhandlingar med a"dra tjänster i själva bekämpningsupp<lraget 

• Beställarorganisationen har en mer direkt folkvald styrn ing som plattform för en 
medborgardialog kring denna specifika folkhälsofråga. 

Nackdelar: 
• Beställarorganisationen kan upplevas som en regional avgränsning_ 
• Regionkommunen träder ikraft först 2015, och med påföljande beslutsprocesser 

ligger ett möjligt genomförande uppskattningsvis någon gång 2016-2017. 
• Aktiebolaget är öppet för clelägande från kommuner, landsting, regionförbund, 

länsstyrelser och regionkommuner från hela Sverige. 
• Utförarorganisationen blir en renodlad operativ bekllmpningsverksamhet 
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Datum 

E1. Ett aktiebolag för myggbekämpningsverksamheten 

Aktiebolag, nyregisterat med saväl fysiska som 
juridiska personer som ägare 

Ett för myggbekämpningsverksamheten specifikt aktiebol"9 bilclas . 
som är öppet 'Ila delägande eller assocleralmedlell1skap för säval 
fysiska som juridiska personer Bolaget anstiiller personalen och 
ansvarar operativa insatser enligt av styrelsen upprättad 
up pdragsbesk ri'ln ing. 

Aktiebolaget sköter, för ägarnas rakning, saveli ansökningar och 
planering som genomforande och uppfoljnll19 av 
myggbekarnpningslnsalserna och dess finansiering. 

Bolaget ansvar även för medborgardialog utöver den egna 
bolagsstämman liksom för forskningsanknytning Ocr1 den allmänna 
kunskapsspridningen i ett helhetssJll1manhang. 

Organisationen består av fyra anstallda varav en 
Ilekåmpningsledare som tillika ar VD. 

Fördelar: 

Sidan 24 (31) 

• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning och 
anställningar, 

• Syftar ti ll att samla alla uppgifter och uppdrag inom myggbekämpningsområdet. 
• Kan ' sjösättas" relativt snabbt om det råder konsensus kring organisationsmodellen. 

Nackdelar: 

.:: 
'.: 

'.: 

., 

• Riskerar att blanda samman olika roller och ansvar och därmed bidra till otydlighet. :; 
• Ansvarsfrågan visavi den offentfjga och demokratiskt beslutade f inansieringen kan bli ':' 

svår alt definiera när ägandet blandas med både fysiska och juridiska personer. .; ., 
:i 
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F1. Beställarorganisationen upphandlar 
utförarorganisationenlden operativa verksamheten 

• . 
~ _______ t_J_pp_h~a_n_dl_i n_g ______ ==::> 

• • 

Sidan 25(31) 

Medborgar
dialogJMed
borgar
intressen 

Pursknings
anknytning 
och tillsyn 
VJa 

departement, 
Naturvårds
\'crket, 
Iiinslyrelser 
och 
kommuner 

• Skapar en stor handlingsfrihet över tid baserat på utvärdering av fesultat och 
utförande. 

• Kan bidra titt innovativt nytänkande vad g~ lIer uppdragets utförande, och bättre 
följsamhet till beställarens uppdrags beskrivning. 

Nackdelar: 
• Osäkert om hur många aktörer som är intresserade av att lämna anbud på ett dylikt 

uppdrag. 
• Riskerar alt minska verksamheten långsiktighet och kontinuitet. 
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9. Verksamhetens ekonomi 

Om en långsiktigt hållbar grund ska skapas för bekämpnings
verksamheten behöver delvis nya finansieringsprinciper fastställas. I detta 
ingår i så fall definitionen att en ny beställarorganisation tar ägaransvaret 
för den personal och kompetens som krävs för att långsiktigt upprätthålla 
kapacitet och kunskap för att genomföra bekämpningsinsatser. 

Vidare betyder detta att själva bekämpningsinsatserna, som ju kan variera 
kraftigt mellan år och inom en säsong, förutsätts finansieras av nationella 
och eventuella regionala medel. Detta utifrån den lagstiftning och ansvar 
som finns vad främst vad gäller folkhälsa och djurskydd. 

Det är knappast realistiskt, mot bakgrund av de uppfattningar som 
redovisats under utredningen hittills, att enbart lokalIkommunal 
finansiering ska täcka upp hela den kostnad som krävs vid en fullskalig 
bekämpning under en hel säsong. 

Därför redovisas i denna ekonomiska del enbart de organisatoriska 
ägarfinansierade kostnader som gäller den långsiktiga 
grundorganisationen. För de ca ytterligare 10 miljonerna kronorna, som 
behövs vid fullskalig bekämpning inom den region som varit aktuell 
hittills, förutsätts som sagt statlig finansiering. 

Intäkterna från utförarverksarnhetens föreslagna informations- och 
utbildningsinsatser tillfaller helt och hållet verksamhetens 

finansiärerlbeställarorganisationen. 

I detta sammanhang förutsatts även fri tillgång till resultaten av den av 
Nedab offentligt finansierade historiska egenkontrollen och 
dokumentationen inklusive al1a nödvändiga data m nl. Eventuellt kan 
kostnader uppkomma för ersättning till Nedab om det uppstår 
adminsitrativa kostnader i samband med tillhandahållandet av detta. 

BEST ÄLLARORGANISA TIONEN 

Kostnad tkr 

Kostnader i form av ersättning för funktionen som 500 
VD- eller förbundsdirektör samt ekonom. 

Forskaranknytning (beräknas uppgå till ett belopp som 

ska upphandlas) 200 

Övrigt (sammanträden, resor m m). 100 

Summa 800 
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Datum 

UTFÖRARORGANISATIONEN 

Kostnad tkr 

Personal 2300 

Lokaler, utrustning, fordon, material, resor m m 400 

För extraordinära insatser 200 

Summa 2900 

KOSTNADER TOTALT 3700 

Ovanstående kostnader finansieras genom årligt anslag från 

beställarorganisationens ägare, efter tastställd fordelning med 
utgångspunkt från den modell som tillämpas idag. 
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Datum 

Bilaga: Utkast till uppdragsbeskrivning -
roller i beställar- och utförarorganisationen 

BEST ÄLLARORGANISA TIONEN 

Sidan 28(31) 

VD- eller förbundsdirektören hämtas i fonn av tid som avsätts från 
särskilt utsedd inom ägarnas egna verksamheter. Denne har främst ansvar 
för: 

- Är ansvarig inför och föredragande på myggorganisationens 

styrelse. 
- Ansvarar för upprättande av uppdragsbeskrivningar och/eller 

anställningsavtal med personalen i utförarorganisationen. 

- Gör i samarbete med utförarorganisationen ansökrlingar om 
tillstånd för bekämpning och eventuella överklaganden. 

- Ansvarar för upprätthållande av kontakter med finansiärer till 

mygg bekämpningen och delägare i myggbekämpnings
organisationen. 

- Att tillsammans med ekonom ansvara för finansieringsfrågor, 
ansökningar och rekvisitioner. 

- Att tillsammans med styrelsens ordförande ansvara för 
mediakontakter och medborgardialog samt löpande infonnation 
till olika intressenter och berörda. 

- Att handha de ekonomiska och juridiska frågor som följer med 

beställaruppdraget inom myggbekämpningen. 

- Att efter behov utarbeta och följa upp delegationsordningen för 
besslut om bekämpningsinsatser och andra direktiv gällande 

utförarorganisationen. 

Ekonomen i beställarfunktionen har ansvar för: 

Att lösa frågor kring finansiering, ansökningar och rekvistioner 
tillsammans med VD- eller förbundsdirektör. 

Ansvarar för ekonomisk administration vilket bl a omfattar 

löpande resultatuppföljning, budget, bokslut och andra 

ekonomiska frågor. 
Ansvarar för den löpandee administrationen av verksamheten 

vilket bl a omfattar fakturahantering, arkivering m m. 
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Datum Sidan 29(31) 

UTFÖRARORGANISATIONEN 

Bekämpningsledare med ansvar för bekämpningsverksamheten och för 
att uppfylla beställarorganisationens uppdragsbeskrivning. 
Anställningsavtalet innehåller följande: 

Ansvarar för bekämpningsinsatser samt leder och fördelar 

arbetsuppgifter i utförarorganisationen. 
Ansvarar för att verksamheten planeras och genomförs inom 

ramen för den till bekämpningsverksamheten tilldelade 

årsbudgeten. 
Ansvarar för beslut om bekämpning enligt av 

beställarorganisationen faställd delegationsordning, och inom 
ramen för av beställarorganisationen tilldelad budget. 

Ansvarar för att bekämpningen kvalitetssäkras genom 

egenkontroll. 
Ansvarar för att utveckla, planera och genomföra informations

och utbildningsinsatser som komplement till myggbekämpnings

insatserna. 
Utför delar av orS-arbetet i samband med bekämpning. 
Sammanställer, analyserar och presenterar resultat från alla delar 

av verksamheten. 

Gör i samarbete med beställarorganisationen ansökningar om 
tillstånd för bekämpning och eventuella överklaganden. 

Ansvar för att upprätthålla aktuellt markägarregister. 

Inhämtar markägarnas tillstånd till bekämpning och upprättar avtal 
med markägarna om detta. 

Kontaktar djurägare, polis och kommuner inför varje bekämpning. 
Upprätthåller kontakt med företaget som säljer 

bekämpningsmedel. 

Håller sig ajour med lagändringar, andra regeländringar och ny 
vetenskapliga resultat som påverkar bekämpningsverksamheten. 

Medverkar på beställarorganisationens begäran på möten kring 
myggbekämpningen. 

Biträdande bekämpningsledare och tillika orS-ansvarig har följande 

uppdrag: 
Organiserar insamling, analys och lagring av geografisk 

information. 

Sammanställer kartmaterial till ansökningar m m. 

Organiserar uppdateringen av markägarförteckningen (årligen) 

samt kontrollerar att markägarbesked från alla markägare i 

potentiella bekämpningsområden har inkommit och överför 
informationen till bekämpningens kartunderlag. 
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Datum Sidan 30(31) 

Upprätthåller kontakt med helikopterföretaget, säkerställer 
kommW1ikationen av bekämpnings behov samt fungerande 

tekniska lösningar (te x kommW1ikationen mellan verksamhetens 
och helikopterns datorer). 

Håller sig ajour om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen 

inom GIS och OPS. 
Planerar och genomför bekämpningsinsatser tillsammans med 

bekämpningsledaren. 
Organiserar logistiken under bekämpningsinsatser. 

Utvecklar metoder för fjärranalys av kortvarigt svämmade 
myggproduktionsområden. 

Deltar tillsammans med bekämpningsledaren i utvecklingen, 
plaJ1Cringcn oeh genomförandet av utf6rarv'crksamhctcns 
informations- och utbildningsverksamhet. 

Strukturerar och uppdaterar utförarverksamhetens hemsida. 

Ekolog: 
Organiserar och genomför insamling av insekter, främst 

stickmyggor och fjädermyggor och genomför vid behov också 
andra ekologiska undersökningar. 

Sorterar insekter från kläckfållor. 

Identifierar stickmygg samt andra insekter med morfologiska 
metoder samt vid behov även med hjälp av andra molekylära 

metoder. 
Sammanställer resultat från insektsamlingama. 
Deltar i arbetet vid bekämpningsinsats genom inmätning av 

översvämmade områden och inventering av mygglarver inför 

beslut om bekämpning, samt inventering av mygglarver etter 

bekämpning. 

Säkerställer underhåll och vid behov förnyelse av utrustning för 
biologisk provtagning biologiska data och av andra data som är 

kopplade till fåltinsamlat maieriaI. 
Håller sig ajour med den vetenskapliga utvecklingen. 

Deltar i utförarorganisationens informations- och 

utbildningsverksamhet. 

Vård och underhåll av fordon. 

Ekologiassistent: 
Organiserar och genomför insamling av insekter, främst 

stickmyggor och fjädermyggor och genomför vid behov även 

andra ekologiska undersökningar. 

Sorterar insekter från kläckfållor. 
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Datum Sidan 31(31) 

Identifierar stickmygg samt andra insekter med morfologiska 
metoder. 

Deltar i arbetet vid bekämpningsinsats genom inmätning av 
översvämmade områden och inventering av mygg larver inför 

beslut om bekämpning, samt inventering av mygglarver efter 
bekämpning. 

Planerar och genomför säker och strukturerad lagring av 
biologiska prover, av biologiska data och andra data som är 

kopplade till fåltinsamlat material. 
Deltar i utförarorganisationens informations- och 
utbildningsverksamhet. 

Vård och underhåll av fordon. 

Med bekämpningsinsatser menas i detta sammanhang såväl BTI som 

andra kompletterande insatser som över tid bedöms lämpliga, och erhåller 
finansiering för att förebygga och begränsa myggförekomst i 
översvämningsområden. 
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Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sverige 
l EU-kommissionens tillväxtstrategi för EU (Europe 2020) ingår initiativet Digital 
Agenda för 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 regeringens IT- och energiminister Anna-Karin Hatt har strategin 
IT 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 digitaliserat är det viktigt att alla kan ta del av de mÖjligheter som 
skapas. Det handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i 
vardagen som privatperson, företagare 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 utvecldas av bä de 
privata och offentliga aktörer. UtveckJingen av nya och bättre tjänster stimulerar användningen av 
digitala kanaler och bidrar till att effektivisera etablerade branscher och verksamheter samtidigt 
som nya kreativa ideer, innovationer och affärsmodeller 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 pä ett 
säkert sätt. 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen 
Den ökade digitaliseringen päverkar alla samhällsprocesser och -s trukturer i Sverige och globalt 
Det handlar bl.a. om JT:s roll fö r ett mer hällbart samhälle, global utveckling, hur fo rskning och 
in novation kan bedrivas, hur människor kan utöva sin frihet pä 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,IT i människans tjänst - en digital 
agenda för Sverige, och av EU-kommissionen, Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tiIIväxt för alla. 

lT i människans tjänst - en digital agenda för 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 
Strategiföre-samhället, framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL), det 
viktigaste underlaget. Strategi för e-samhället antogs av Kommunstyrelsen 2012 
(2012-01-10 KS § 12). 

Strategiför e-samhället utgår från IT i människans tjänst och formulerar de 
strategiska mål som gäller för ett genomförande av den digitala agendan i Sveriges 
kommuner (och landsting). IT 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 program för 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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2013-09-16 
PROGRAM 



Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sala 

KOMMUNENS PLANERINGFÖRUTSÄTTNINGAR 
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 km' 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 aven 
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. 

KOMMUNORGANISATIONENS 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. 

JT 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 vara förebild och pådrivande i arbetet med att alla ska kunna använda it, där 
funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar 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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Kommunfullmäktige 

Digital agenda för Sala - strategiska områden och underområden 

Under agendans fyra strategiska huvudområden ör rubriker formulerade som uttrycker 
de it-politiska notionello ambitionerno. Dörunder återfinns exempel på initiativ och 
oktiviteter för Salo kommun. 

LÄn OCH SÄKERT An ANVÄN DA I SALA 

Alla som vill ska kunna använda de mÖjligheter som digitaliseringen erbjuder. 

Fortsatt satsning på att offentl iga mötesplatser utrustas för att erbjuda internet utan kostnad. 

Fortsatt delt agande i Internetstiftelsens kam panj för ökad digital delaktighet - Digidel. 

Fortsatt satsning på medborgarservice och vägledning i kommunhusets reception. 

Öppnare och smartare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 

Erbjuda öppna och kvalitetsäkrade kommunala datakällor där det är möj ligt. 

· Fortsatt satsning på öppna socia la kanaler för dialog. 

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

· Kommunens nätverk ska vara skyddat från intrång och i övrigt t ryggt att använda, 

TJÄNSTER SOM SKAPAR NYTTA I SALA 

En enklare vardag för privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig förvaltning 

Fortsatt utveckling av självservice och integrerade e-tjänster . 

Utveckla möj lighet att följa sina ärenden. 

Ansluta kommunen till säker digital brevlåda - M ina meddelanden. 

IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel 

· Fort satt satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

Det nationella orbetet inom eHälsa inriktas pd att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre 
huvudsakliga målgrupper: individen, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten 

· Fortsatt utveck ling av kommunens system för regionalt och nationellt datautbyte. 

Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 

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

IT ska vara ett stöd för medborgardiafog samt bidra till att öka medborgarnas kunskap, 
samhöllsengagemang, insyn och inflytande 

Utveckla möjligheterna för ord nade medborga rd ialoger via internet. 

Utveckla alternativa kana ler för att öka insyn och deltagande i fullmäktige och övriga pOlitiska 
sammanträden. 

Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv/ skal i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgöngliggöras 
elektroniskt tör allmänheten 

· Fortsatt utveckling av möj ligheten att erbjuda digitaliserade kommunala arkiv och samlingar. 
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Kommunfullmäktige 

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 från IT i människans 
tjänst och formulerar de strategiska mål 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 Sala 

ENKLARE VARDAG FÖR MEDBORGARE OCH FÖRETAG I SALA 

Medborgare och företag ska med full insyn pd ett enkelt och säkert sött /6 kontakt med, to dej av 
information och sköta sina ärenden med kommunen. 

Vår självservice och våra e-tjänster är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval tör 
ärendekommunikation med kommunen. 

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

SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING STÖDJER INNOVATION OCH DELAKTIGHET I 
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 JT-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 IT-säkerhetoch 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 I VERKSAMHETEN I SALA 

Genom en god och effektive-förvaltning ska vi erbjuda våra medborgare kommunala samhäflstjänster av 
hög kvalitet. 

Kommunens e-förvaltning är inte ett avgränsat f T-projekt utan en ständigt pågående process för strategisk 
verksamhetsutveckling och en integrerad ledningsfråga. 

Genom att utnyttja f T strategiskt ägnar vi oss mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och 
annat kvalificerat arbete s6 att kvalitet och effektivitet ökor i verksamheten när rött person enkelt kon få 
tillgång rätt information i rätt tid. 

Då kommunernas, landstingens och regionernas samhölJstjänster ör starkt sammankopplade prövar vi 
fortlöpande möjligheter till den samverkan som i förlängningen är en förutsättning för en effektiv e
förvaltning av hög kvalitet. 

6(71 
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Kommunfullmäktige 

DET BEHÖVS INFRASTRUKTUR I SALA 

Sverige ska verka för ett tillgängligt, öppet och robust internet i Sverige och globalt 

Kommunens stomnät 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 IT-området och följa framtagna och rekommenderade 
standarder för datakommunikation, IT-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 bredband . 

. Fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 

IT: S ROLL FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN I SALA 

IT 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 IT-omr6det ska öka kraftigt 

Insatser för att särskilt uppmuntra och stödja flickors intresse tör naturvetenskap, matematik och teknis ka 
ämnen i grundskolan. 
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Kommunfullmäktige 

Bilaga/ Dokumentstruktur för digitala agendan i Sala 
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DIARIENR: 2D13/366 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KO 
Kommunstyrelsens, 

j Ink. 

Svar på motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

Andreas Weiborn (M) inkom den 30 september 2013 med rubricerad motion. Mo
tionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som Västerås stad under peri
oden av ett år testa en förlängning av serveringstiderna med en timme. 

l gällande riktlinjer för Sala kommun, beslutade 2013-05-13, står det att i Sala kom
mun gäller vid beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt ser
veringstid kan meddelas som längst fram till 02.00. Sökanden ska då särskilt moti
vera sina skäl för utsträckt serveringtid. Det är i första hand ordningen på serve
ringsstäIlet och risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. 
Beslut om öppethållande till kl 02.00 förenas med villkor om förordnade ordnings
vakter. Villkoret sätts i samråd med polismyndigheten. Polismyndighetens och mil
jöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för störning av närbo
ende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade 
bedömningen som tillståndsmyndigheten har att göra. 

Sala kommun har idag 19 restauranger med tillstånd att servera alkoholdrycker till 
allmänheten. Tre av dessa har serveringstid till kl 02.00 (Restaurang Sala Statt, 
Tinget och Rockland). Övriga restauranger har serveringstid till kl 01.00, som de 
själva ansökt om. l Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl 02.00 i alla 
kommuner. Västerås har i år tagit ett beslut om att prova senare serveringstid till kl 
03.00. Detta försök är förlängt till och med april 2014 för att försöksåret ska hinna 
utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget 

De tre restauranger som idag har tillstånd till kl 02.00 har fått det vid olika tidpunk
ter. Den första 2002 och den sista oktober 2013. Någon utvärdering har heller aldrig 
skett efter att serveringstillståndet förlängts med en timme. 

Alkoholhandläggaren i Sala kommun menar att ett utvidgat öppethållande är en stor 
förändring i förhållande till nuvarande situation och kräver i så fall en utredning, 
som innehåller en djupare analys, där kontakt med andra myndigheter och förvalt
ningar bör ingå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter. 

1 1 



Kommunstyrelsen 

att ge kommunstyrelseförvaltningen ett uppdrag att i dialog med Salas restau
rang/krogägare senast 15/3 2014 se över intresset hos restaurang/krogägare att ha 
serveringstillsånd till kl 03.00. 

Samt 

Att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Bilaga KS 2013/288/2 

JItlIlI SALA 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Lena Wiklund 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

Ärende 

ONR:2013.141S 

/

I'SALA KOM N' 
Kommunstyrelsens fllrvalinlng 

dnk 11 

I 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en internremiss angående en motion som 

har lämnats in från moderaterna. Motionen gäller längre öppettider för Sala kommuns 

restauranger. 

I motionen anges att önskemålet är att utöka serveringstiden på krogarna med en timme 

från kl. 02.00 till kl. 03.00 under en testperiod på ett är. 

Utredning 

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska näs genom insatser som motverkar 

skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de 

främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nä detta mål är en restriktiv 

lagstiftning pä alkoholområdet Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att de sociala 

aspekterna är i fokus. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska ska de 

alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Alkoholpolitiska olägenheter med anledning av 
alkoholservering måste motverkas. Allmänna grundsatser för serveringspolitiken har sedan 

länge varit att ordning och nykterhet ska råda vid servering. Samtidigt bör hänsyn ocksä tas 

till samhällsintresset och att det finns restauranger så att människor kan samlas, äta, dricka 

och umgås till vardags och fest 

Den svenska alkohollagstiftningen är en socialskyddslagstiftning. Sociala hänsyn skall därför 

ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Reglerna om serveringstider 

för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker utgör en väsentlig del av 

alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens 

början och kl. 01.00 för serveringens avslutande. Utsträckt serveringstid är således undantag 

frän detta och måste därför prövas i varje enskilt faU. 

Av aUa utredningar och forskningsresultat inom området senare serveringstider framgår att 

det ökar risken för fylleri och ordningsstörningar. Någon större inkomst för de näringsidkare 

som har sena serveringstider kan inte påvisas. Däremot är kostnad för personal sen kvällstid 

samt ordningsvakter stora i förhållande till den försäljning som sker sen kvällstid. Något som 

också visat sig är att gästerna som idag kommer ut sent till restaurangerna kommer att 

komma ännu senare och ha längre förfester hemma. Vilket också innebär att de gäster som 

kommer sent inte kan fä komma in på restaurangen eftersom märkbart berusade gäster inte 

får vistas på restaurangen. 

I 8 kapitlet 19 § alkohoUagen sägs att kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker 

får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsen. förvaltning 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress; Stora Torget l 
Vä)(el: 0224-747 303 
Fax: 0224-1B8 50 
kommllnJnfo@sala,se 
www.salase 

lernll Wiklund 
Alkaholha ndläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

!ena. wiklund@sala.se 



I'mSALA 
lf6,1 KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsbyggnadskontoret 

§. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra 
jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och pågå längre än till kl. 01.00. 

Serverings stället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

I B kapitlet17 § sägs att om alkoholservering på grund av serveringställets belägenhet eller 
av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som 

uppställs i lagen är uppf}dlda. 

I bestämmelserna om serveringstider anger lagstiftaren en normaltid, dvs. de tidsgränser för 

servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som normalt ska gälla. 

Tillståndsmyndigheten kan, om det är särskilt påkallat, bevilja eller förordna om undantag. 
Undantag kan avse rätt till servering utanför normaltidens ram (utsträckt serveringstid), 

dvs. servering före kl. 11:00 och servering efter kl. 01.00. 

Sala kommun 

Av gällande riktlinjer för Sala kommun (som togs 2013-05-13) kan utläsas att "I Sala 
kommun gället vid beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt 
serveringstid kan meddelas som längst fram till kl. 02.00. Sökande skall särskilt motivera 

sina skäl för utsträckt serveringstid. Det är i första hand ordningen på serveringsstället och 

risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. Beslut om öppethållande 
till kl. 02.00 förenas med villkor om förordnade ordningsvakter. Villkoret sätts i samråd med 

polismyndigheten. 

Polismyndighetens och miljöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för 

störning av närboende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och 

samlade bedömningen som tillståndsmyndigheten har att göra. 

Sala kommun har idag 19 restauranger med tillstånd att servera alkoholdrycker till 

allmänheten. Tre av dessa restauranger har serveringstid till kl. 02.00, Restaurang Sala Statt, 

Tinget och Rockland. Övriga restauranger har serveringstid till kl. O 1.00 som de själva har 
ansökt om. Tillståndsmyndigheten har inte avslagit någon ansökan om längre serveringstid 

eftersom det inte har efterfrågats av krögarna själva. 

Länet 

I Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl. 02.00 i alla kommuner. Västerås har i år 

tagit ett beslut om att prova senare serveringstid till kl. 03.00, detta försök är förlängt t o m 
april 2014. Detta för att försöksåret skall hinna utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget 

Sammanfattning 

Förutom hänsyn till ovanstående bör vissa punkter fortsatt utredas innan beslut fattas om 

senare serveringstider: 

Finns intresse från tillståndshavarna att ha senare serveringstider? I dagsläget är de flesta 
krogar i Sala matkrogar och stänger oftast vid kl.23.00-24.00 även på helgerna och även om 

de har tillstånd till kl. 01.00. 

Kommunen är tillsynsmyndighet, hur och vem ska sköta tillsynen som kommunen enligt 

lagen ska genomföra? 
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"" SALA 
..., KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnads kontoret 

Vet i skrivande stund att LOB omhändertagande ökat i Västerås och att det kan bero på att 
polisen är mer aktiv nu än tidigare då man endast hade öppet till kl. 02.00. 

Ett utvidgat öppethållande är en stor förändring i förhållande till nuvarande situation och 
kräver en utredning som innehåller en djupare analys där kontakt med andra myndigheter 

och förvaltningar bör ingå. 

Lena Wiklund 

Alkoholhandläggare, Sala kommun 
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Bilaga KS 2013/288/3 

Motion angående längre serveringstider för Salas restauranger 

Den 26 januari 2013 behandlade fullmäktige ärende om att förlänga 
serveringstiderna för Sala restauranger. I samband beredning av ärendet 
inkorn ett remissyttrande från polismyndigheten genom närpolischefen i Sala. 
I yttrande framhöll myndigheten att Polismyndigheten anser att de nu gällande 
serveringstiderna är acceptabla och tillräckliga. Forskning och Polisiär 
erfarenhet visar klart att senare alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar risken 
för våld och ordningsstörningar högst påtagligt. 

Strax innan ärendets behandling i fullmäktige, som beslutade att inte förändra 
nuvarande serveringstider, rapporterade Sveriges Radio att Krogvåldet i 
Kalmar har minskat kraftigt enligt polisen som har tittat på anmälda fall av 
misshandel och andra våldsbrott i offentlig miljö. Antalet anmälda brott har där 
gått ner från 305 år 2006 till 177 år 2012. 

Från första januari 2013 har Västerås stad efter ett fullmäktige beslut, där 
delar av politiska partierna var osäkra i sina ställningstagande och gav därför 
sina ledamöter möjlighet att fritt rösta, beslutat att genomföra ett prov år där 
serveringstiderna har förlängds med en timme. Den 22 september 2013 
rapporterade Västmanlands länstidning att längre öppettider på krogen i 
Västerås är en orsak till färre brott. Rapporten från Västerås kommer efter 
sommarsäsongen, som är en intensiv period för polisen med arrangemang 
som City Festivalen och Sig Power Meet. 

Moderaterna i Sala vision är ett Sala som är attraktivt och levande. Ett Sala 
som tilltalar och lockar unga så väl äldre att bo och verka i staden. Där är en 
stadskärna som är fylld av liv och rörelse av stor betydelse. Mot bakgrund att 
ovanstående fakta inte stämmer överens med yttrandet från närpolischefen i 
Sala bör fullmäktige återigen behandla frågan. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Sala Kommunfullmäktige beslutar 
att: 

Att som Västerås stad under perioden av ett år testa en förlängning av 
serveringstiderna med en timme. 

Andreas Weiborn (M) 

I)Ilt-&S bt/I/4'7I 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KS 2013/189/1 

Svar på motion om trappklättrare 

Magnus Eriksson eSBÄ) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med 
hissanordningar och trappklättrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffa 
hjälpmedlet trapp klättrare och redovisa investeringsbehov till reviderad strategisk 
plan 2014-2016, samt att vård- och omsorgsnämnden ser över möjligheterna att 
införskaffa trappklättrare till hemtjänsten och redovisa till kommunstyrelsen vad 
detta skulle innebära för investeringskostnader till reviderad budget 2014-2016. 

112) 
2013-11-27 

DIARIENR, 2013/324 

Motionären skriver att det idag finns många äldre som valt att bo kvar i sina 
lägenheter, vissa för att det saknas boendeplatser. Bostadsanpassningen ökar 
ständigt i Sala kommun då invånarna blir allt äldre. För att underlätta för de som vill 
bo kvar hemma längre att komma ut, och samtidigt sänka bostadsanpassnings
kostnaden, finns det flera olika tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade. Ett av dessa 
hjälpmedel är trapp klättrare som möjliggör för de som sitter i rullstol att ta sig upp 
och ner för trappor. 

Vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Bostadsanpassningsbidraget grundar sig på att anpassa/osta funktioner i bostaden. 
Det finns inget lagstöd eller möjlighet att köpa in trappklättrare istället för att 
anpassa en trapp eller hiss. Bostadsanpassning är det som används när det inte finns 
hjälpmedel som fungerar. Trappklättrare räknas som en lös inventarie eftersom den 
inte kräver någon fast montering. 

Trappklättrare används inte av vård- och omsorgsförvaltningens personal idag. 
Hjälpmedelsinstitutet har inte trappklättrare i sitt sortiment och kan därför inte 
köpas in via deras avtal. Ur användarsynpunkt finns många fördelar med fasta 
installationer för förflyttningshjälp upp och ner för trappor. Fasta lösningar innebär 
att man själv kan ta sig ner när man vill, utan att schemalägga tid för hjälp aven eller 
två personer. 

En trappklättrare som fungerar för rullstolstransporter kostar ca 60 tkr exklusive 
moms att köpa in. Vård- och omsorgsförvaltningen skulle troligtvis behöva köpa in 
flera stycken för utplacering, alternativt ha en bil reserverad för transporter av 
hjälpmedlet. Förvaltningen skulle även behöva utbilda en stor del av 
hemtjänstpersonalen. Detta skulle medföra kostnader för extra timmar som behöver 
planeras ut. Den största kostnaden skulle bli driftskostnader. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224~188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7l 00 



Kommunstyrelsen 

För närvarande bedöms förflyttning med trapp klättrare inte som en lämplig 
hemtjänstinsats. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är mycket tveksamma 
föreskriva hjälpmedlet utifrån säkerhetsaspekter. Dock har idag enskilda taxi- och 
två färdtjänstbussar i Sala trappklättrare och hjälpmedlet finns också vid 
sjuktransporter. Hjälpmedelscentrum i Västerås tillhandahåller inte hjälpmedlet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen därmed anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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• SALA Bilaga KS 2013/189/2 ~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUNI") 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2013 25 
2013-11-14 

Dnr 2013/94 

VON § 131 Yttrande över motion om trappklättrare 

, Justerandes sign 

(il{ 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedlet trappklättrare till hemtjänsten samt 
att redovisa till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investerings
kostnader till reviderad budget 2014-2016. 

Beredning 
Motion och yttrande. Bilaga VON 2013/85/2 

Verksamhetschefen föredrar. 

Yrkande 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

BESLUT 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Mathias Goldkuhl (M) och Hanna Westman (S BÄ) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Lena Nyström 

Svar Motion trappklättrare 

BAKGRUND 
Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedlet trappklättrare till hemtjänsten samt att 
redovisa till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investeringskostnader 
till reviderad budget 2014-2016. 

Trappklättrare är ett hjälpmedel som inte används av Vård- och 
omsorgsförvaltningens personal idag. 

Hjälpmedelscentrum har inte klättrare i sitt sortiment och sådana kan därför inte 
förskrivas eller inköpas via deras avtal. 

Om behov finns av förflyttningshjälp upp och ner för trapp finns många fördelar 
med fasta installationer ur användarsynpunkt. Framförallt innebär den fasta 
lösningen att man själv kan ta sig upp och ner när man vill, utan att behöva 
schemalägga tid för hjälp aven eller två personer. Även om t ex larmlösningar skulle 
användas uppstår en väntetid. 

Vid färdtjänstresor med specialfordon och sjuktransporter finns redan idag 
möjligheten att få hjälp upp och ner för trapp med trappklättrare. 

ORGANISATION/KOSTNADER 
En trappklättrare som fungerar för rullstolstransporter kostar ca 60 t kr exkl moms 
att köpa in, Antagligen skulle vi behöva köpa in några stycken för utplacering, 
alternativt ha en bil reserverad för transport av hjälpmedlet. Vård- och 
omsorgsförvaltningen behöver utbilda en stor del av hemtjänstpersonalen om det 
här ska fungera dygnet runt. Det kommer att bli kostnader för extra timmar som 
behöver planeras ut. Den största kostnaden kommer att bli driftkostnader, inte 
investering. 

Erfarenhetsmässigt kostar personallösningar mera än tekniklösningar i längden, 
särskilt om vi betänker att vi ofta hamnar i personalbristsituationer. 

I nuläget anser Vård- och omsorgsförvaltningen inte att förflyttning med 
trappklättrare är en lämplig hemtjänstinsats, 

Ar~",~w~· 
Agn~ta von Sch oting 
Förvaltningschef J 

1 (1) 
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SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 

lena Nyström 
verksamhetschef äldreomsorgen 

lena.nystrom@sala.se 
73325 Sala vard. och .omsorgsforvaltn lngen@sala.se 

www.sala.se 
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

BYGGENHETEN 
Sara Jernberg tel. 0224-747350 

BREV 

2013-10-11 
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SALA KOM~ UN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 1 I , , 
Oiarianr Aklbllaga 
~;L;'r'3~~~J '~mJI 

Yttrande till motion om trappklättrare 

Då bostadsanpassningsbidraget grundar sig på att anpassa fasta 
funktioner i bostaden så finns inget lagstöd eller möjlighet att köpa in 
trappklättrare istället för att anpassa en trapp med hiss. 
Bostadsanpassning är sista steget och det som tas till om när man 
provat hjälpmedel och det inte fungerar. Bidrag ges till fasta 
funktioner det vill säga det man inte tar med sig när man flyttar. För 
att kunna få ta del av bidraget så ska man ha en bestående 
funktionsnedsättning. Trappklättrare räknas som en lös inventarie 
då det inte krävs en fast montering av produkten. Trappklättrare 
skulle utifrån bostadsanpassnings synvinkel ses som ett hjälpmedel, 
det kan Vård & Omsorg utreda vidare. Trappklättrare kan i vissa fall 
vara ett bra alternativ till trapphiss men bör då vara ett hjälpmedel 
och idag finns inte trappklättrare med i hjälpmedelssortimentet. 

Återanvändningen av de hissar som monteras in med hjälp av 
bostadsanpassningsbidraget är hög, detta trots att det inte kan 
villkoras att den sökande ska återlämna produkten då behovet 
upphört. 

BYGG-OCH MILJÖ SALA-HEBY 

#"~g----
Handläggare Bostadsanpassningsbidrag 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
Drg.nr Box 304 Stadshuset 0224-55000 vx 0224·55930 123910·2 
19-212000-2098 73325 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala,se 



Bilaga KS 2013/189/4 

S~LASI 
BASTA. 

MOTION 

Trappklättrare som möjliggör att fler äldre kan få komma ut? 

2013-07-24 

Idag finns det massor av äldre som har valt att bo kvar i sin lägenhet så länge som det går, dessa har också i och med 
att det saknas boendeplatser i stort sett valt att bli inlåsta i sin lägenhet eller ansöka om bostadsanpassning. 
Kostnaden för bostadsanpassning ökar i stort sett varje år i Sala kommun och kommer att öka, då många av våra 
invånare blir allt äldre, Detta är inte unikt för Sala då många kommuner satsat på att låta människor kunna vistas så 

langt som möjligt i den egna bostaden. 

För att underlätta för de som vill bo kvar att komma ut och samtidigt sänka bostadsanpassningskostnaden finns det nu 
flera olika tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade på marknaden. BI a sk. Trappklättrare som möjliggör att de som 

sitter i rullstol kan tas upp och ner för trappor utan probiem både l den offentliga miljon och j trapphus. 

Detta anser vi vara ett bra alternativ till t ex olika tillfälliga trappinsta!lationer som ingår i viss bostadsanpassning idag, 

där den sökande måste ansöka om både ditsättning och återställande för att slippa ta kostnaden själv. 

Salas Bästa yrkar därför 
-Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett jämförelseunderlag mellan 

bostadsanpassning med hissanordningar och detta tekniska hjälpmedel. 

~Att kommunstyrelsen ger j uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att se över möjligheten för 
samhällsbyggnadskontoret att införskaffa detta hjälpmedel samt att de redovisar möjliga investeringsbehov till 

reviderad budget 2014-2016. 

~Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till vård och omsorgsnämnden att se över möjligheterna att införskaffa detta 
hjälpmedel till hemtjänsten samt redovisar till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investeringskostnader 

till reviderad budget 2014-2016. 

Salas Bästas fullmäktigegrupp genom: 

Magn us Eriksson 

Gruppledare Kommunfullmäktige 

SALAS BÄSTA l Adress kansli: Gudmundstorp 1S0, 73391 SALA I Telefon: 0708-649717 I info@salasbasta.se I www.salasbasta.se I 
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KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om WiFi 
Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att utreda möjligheten att erbjuda WiFi i Sala tätort. 

Motionären skriver att det borde finnas fler platser i Sala, utöver stadsbiblioteket, 
som kunde erbjuda WiFi. Tillgången till WiFi är en konkurrensfördel och genom 
detta skulle Sala visa att den är en stad som förstår vilka krav som finns på 
framtiden och betydelsen för människor att kunna vara uppkopplade. Turister 
skulle kunna använda sig ave-tjänster för att söka information om turistmål i 
kommunen och Salabor skulle kunna sitta i stadsparken och ha ett videosamtal. 

Exempelvis har Helsingborg ett flertal ställen med gratis WiFi i centrala delar av 
staden. Det marknadsförs att där finns tillgång till WiFi och det är en uppskattad 
satsning. Lämpliga platser i Sala skulle vara Busstorget, Stadsparken, centrala 
badplatser, kulturkvarteret Täljstenen och idrottsplatser. 

IT -enheten har yttrat sig över motionen. 

1 (2) 
2013-10-28 

OIARIENR: 2013/328 

Sala kommun har sedan fyra år tillbaka ett mycket omfattande WiFi-nätverk i många 
fastigheter. Alla förskolor, skolor och många kontor är idag täckta av vårt WiFi
nätverk, totalt finns 275 accesspunkter. 

Redan för två år sedan så skapade Sala kommun publika nät som heter "Välkommen 
till Sala" och motsvarande på engelska. Dessa nät är okrypterade, man behöver alltså 
inget lösenord för att ansluta sig. Dessa nät fanns från början över hela Stora torget, 
Täljstenen och på stadsbiblioteket. Nu finns dessa även vid Silvergruvan, 
Centrumbiografen, idrottshallen och vid Lärkan (badet och stora idrottshallen). 

Sala kommun har för avsikt att utveckla denna service. Det finns inte finns några 
anslagna medel för denna utbyggnad och därför sker det i samband med andra 
arbeten. Därmed kan det publika nätet byggas ut till små kostnader. 

Sala har marknadsfört dessa publika nät mycket sparsamt. Ett av skälen till detta är 
att det inte funnits någon bra loggning på trafiken, vilket innebär att i händelse av 
ett så kallat internetbrott så har kommunen inte kunnat hjälpa Polisen. Nu finns en 
bra loggning vilket gör att det kan vara till hjälp för Polisen. 

Av platser som motionären ger exempel på så har Sala kommun inte täckning på 
busstorget, järnvägsstation, stadsparken, Måns Ols och Lärkans sportfält. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sa!a.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per-o!ov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7l 00 



"""'I··'······· 
J~,~~_"'~-

SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Dessa platser skulle kunna få tillgång till WiFi relativt enkelt då fiber finns i 
närheten. Kostnaden är ca 50 000 - 100 000 kr per plats, eftersom Sala kommun 
inte har någon egen verksamhet där. Vid Lärkan kommunen egen verksamhet, men 
på grund av de stora ytorna som finns där skulle kostnaderna bli detsamma. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att utvidgning av WiFi till ytterligare platser där Sala kommun har intresse av att ge 
god service överlämans till budgetberedningen 2015-2017 

att därmed anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

2(2) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motion om WiFi 
Sala kommun har sedan 4 år tillbaka ett mycket omfattande WiFi nätverk i många 
fastigheter. Alla förskolor, skolor och många kontor är idag täckta av vårt WiFi
nätverk, lOlalt finns 275 accesspunkter. 

1 (1) 
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DIARIENR: 2013/328 

Redan för två år sedan så skapade vi publika nät som heter "Välkommen till Sala" 
och motsvarande på engelska. Dessa nät är helt okrypterade och man behöver alltså 
inget lösenord för att ansluta sig. Dessa nät fanns från början över hela Torget, 
Täljstenen och på Biblioteket. Vi har utvecklat detta så att nu finns även dessa nät 
vid Silvergruvan, CentruInbiografen, Idrottshallen och vid Lärkan (badet och stora 
idrottshallen). 

Vi har för avsikt att utveckla denna service. Genom att vi inte har några anslagna 
medel för denna utbyggnad så gör vi det i samband med att det sker andra arbeten 
som gör att vi kan bygga ut det publika nätet med mycket låga priser. 

Det vi däremot har varit dåliga på är att marknadsföra att dessa publika nät finns. 
Ett av skälen till det har varit att vi inte har haft någon bra loggning på trafiken 
vilket innebär att i händelse av ett s.k Internetbrott så har vi inte kunnat hjälpa 
Polisen. Vi har nu en bra loggning vilket gör att det kan vara en viss hjälp för Polisen. 

Av platser som Motionären ger exempel på så har vi inte täckning på följande 
platSer: 

Busstorget/Järnvägsstation 

Stadsparken 

Måns Ols 

Lärkans sportfält 

Samtliga dessa platser skulle kunna få WiFi access utan större problem då fiber finns 
i närheten. Kostnaden är c:a 50 000 - 100 000 kr per plats när vi inte har egen 
verksamhet där. Vid Lärkan har vi egen verksamhet men p.g.a. de stora ytorna som 
finns där skulle kostnaderna bli detsamma. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 



Bilaga KS 

Motion om Wi-Fi 

Besökare på Salas stadsbibliotek erbjuds idag internet via trådlöst Wi-Fi-nätverk (nedan 
kallat Wi-Fi). Det möjliggör att besökare på biblioteket kan använda privata datorer eller 
annan utrustning som är kompatibelt med internet exempelvis; smarta telefoner eller 
läsjsurfplattor, för att ge människor tillgång till internet. Det är idag en tillgång som blir allt 
viktigare för alla människor, oavsett åldersgrupp. Tillgången till internet är idag en 
konkurrensfördel. Sala Kommun visar genom erbjudandet av Wi-Fi att Sala är en stad som 
förstår vilka krav som finns på framtiden och betydelsen för människor att kunna vara 
uppkopplade. 

Tänk om det fanns fler platser i Sala, utöver Stadsbiblioteket, som kunde erbjuda Wi-Fi till 
medborgare och besökare i Sala. Exempelvis skulle turister kunna använda sig ave-tjänster 
för att söka information om turistmål i kommunen och Salabon kan en solig dag sitta i 
stadsparken och ha ett videosamtal med en vän eller lyssna på musik via någon av många e
tjänster. Det handlar om att kunna skapa ett attraktivt och levande Sala, som visar på 
framtidstro och utvecklings vilja. 

Iden om att erbjuda gratis Wifi är varken unik eller ny. Exempelvis har Helsingborg redan 
idag flera platser med gratis Wi-Fi i centrala delarna av staden. Det marknadsförs och 
tydliggörs att där finns det tillgång till Wi-Fi och det är en uppskattad satsning. Investeringen 
i Helsingborg är 2,2 Mkr, vilket ger 7 mottagare på olika platser och en kapacitet av 7000 
användare som kan vara uppkopplade samtidigt. Självklart är platserna valda så att det inte 
riktar sig mot bostäder, utan att det är på torgen som det ska vara gratis Wi-Fi. 

På samma sätt som i Helsingborg bör det gå att göra i Sala. Kommunen borde se till att det 
på ett antal plaster i tätorten finns tillgång till fritt Wi-Fi. Platserna väljs utifrån att de är 
naturliga mötesplatser. Exempel på sådana lämpliga platser för gratis öppet Wi-Fi i Sala är: 
Busstorget, Stora torget, Stadsparken, Centrala badplatser, kulturkvarteret Täljstenen och 
idrottsplatser. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att utifrån motionens intention utreda möjligheten att erbjuda Wi-Fi i Sala tätort 

Andreas Weiborn (M) 

A~r:f ]I/?:/6c~ 
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Svar på motion om förmåner via löneavdrag för anställda i 
Sala kommun 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 30 september med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska 
utreda möjligheten att kunna erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala kommuns 
anställda. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att Sala kommun är en bra arbetsgivare som 
strävar efter att vara en intressant arbetsgivare i konkurrensen om kompetent 
personal. Som ett led i det bör Sala kommun erbjuda fler löneavdrags gilla förmåner 
för sina anställda via löneväxling. Det kan till exempel handla om avdrag för 
pensionsförsäkringar eller hemdator. 

Sala kommun erbjuder idag medarbetare löneväxling till pension och semesterdags
växling, alltså byte av semesterersättning mot extra semesterdagar. Vidare erbjuds 
cykelersättning för viss personal, exempelvis hemtjänstpersonal, som regelbundet 
använder egen cykel i tjänsten. Syftet är här att uppmuntra alternativ till 
bilanvändandet. Kommunen subventionerar även friskvård och medlemskap i 
personalföreningen FRISK. 

Frågan om bruttolöneavdrag har behandlats i kommunstyrelsens dåvarande 
arbetsgivardelegation för cirka tre år sedan. Beslutet blev då att kommunen, i 
egenskap av skattefinansierad verksamhet, inte ska erbjuda förmåner som sänker 
skatten. I motiveringen beaktades även att bruttolöneavdrag av olika slag innebär 
att sjuk- och föräldrapenning påverkas för den enskilde medarbetaren. 

Dagens arbetsgivarutskott jobbar aktivt med frågan att vara framtidens attraktiva 
arbetsgivare. Då det i dags läget framkommit att de anställda hellre ser andra 
satsningar som t.ex. karriärmöjligheter inom kommunen, en ökad lönespridning, bra 
friskvård, rätten till distansarbete, kunna specialisera sig och en personlig 
utveckling m.m. Så ligger fokus på att jobba fram bra förmåner som gagnar både de 
anställda och kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) 
l:e vice ordförande Kommunstyrelsen 

1 (l) 
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ULRIKA SPÄREBO 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

YTTRANDE 

Förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun 
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YTTRANDE 

! SALA KOMMUN 
i Kommunstyrelsens förvaltning 
I -12- 1 1 

! 

Motionen från Andreas Weiborn och Michael PB Johansson (M) föreslår flera löneavdragsgilla 
förmåner till Sala kommuns anställda via löneväxling. 

Svar 
Som motionärerna påpekar är det viktigt att Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare för att 
locka till sig och behålla kompetent personal. 

Sala kommun erbjuder i dag medarbetare löneväxling till pension och semesterdagsväxling (byte 
av semesterersättning mot extra semesterdagar). Vidare erbjuds cykelersättning för viss personal 
(t ex hemtjänstpersonal) som regelbundet använder egen cykel i tjänsten. Syftet är att uppmuntra 
alternativ till bilanvändande. Kommunen subventionerar även friskvård och medlemskap i 
personalföreningen FRISK. 

Frågan om bruttolöneavdrag har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation för ca tre 
år sedan. Beslutet blev då att kommunen, i egenskap av skattefinansierad verksamhet, inte ska 
erbjuda förmåner som sänker skatten. [ motiveringen beaktades även att bruttolöneavdrag av 
olika slag innebär att sjuk- och föräldrapenning påverkas för den enskilde medarbetaren. 

Min uppfattning är att vi ska fortsätta ha det förhållningssätt till skattefinansierade förmåner som 
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation uttryckt. 

Jane Allansson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jane AUansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Jane.Allansson@sala.se 

Direkt: 0224-55122 
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Motion om förmåner via löneavdrag för anställda Sala Kommun 

Det är viktigt att Sala Kommun är en bra arbetsgivare för Sala Kommuns 

anställda samt att Sala verkar för att vara en intressant arbetsgivare i 

konkurrensen om kompetent personal. Som ett led i det arbetet bör Sala 

Kommun erbjuda flera löneavdragsgilla förmåner till Sala Kommuns 

anställda via löneväxling. Många kommuner och företag arbetar idag 

med olika förmånserbjudanden till sina anställda. Det kan exempelvis 

handla om avdrag för pensionsförsäkringar eller hemdatorer. I Västerås 

behandlas nu frågan om att kunna erbjuda cykel- och el cykel via 

löneavdrag. Det finns som sagt flera möjligheter till att kunna erbjuda 

förmåner via löneavdrag. 

Därför föreslår vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheten att kunna 

erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala Kommuns anställda 

Andreas Weiborn (M) 

A Jr-?zQ b!/;;~ / n/ltt ' 

1JvÅ~ ~ ,/ 
Michael PB Johan son (M) 



" 

s........ ... Bilaga 

SALA 
KOMMUN 

KS 201 3/2 92/1 1 (l) 
201HO·1Q 

DIARIENR: 2013/ 312 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOM U ' 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink, 2013 -12- 1 1 

Svar på medborgarförslag om träningsstation i Stadsparken 

Niclas Larsson inkom den 14 augusti med rubricerat medborgarförslag, 
Förslagsställaren föreslår att man bygger en träningsstation i Stadsparken, 

Kultur· och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Stadsparken är ett utmärkt ställe att utöva motion genom promenader, jogging och 
löpning, För styrketräning, som förslaget bygger på, finns det i dagsläget ett flertal 
gym i stadskärnan liksom på Lärkans simhalL På elljusspåret, Ökenbron finns också 
redskap i likhet med förslaget. 

Redskap till en träningsstation av detta slag bör vara av det slag som inte kan 
utsättas för sabotage eller förstörelse, som tyvärr är vanligt. 

En utredning har gjorts över stadsparken med uppdrag att presentera hur 
stadsparken kunde bli attraktivare, Denna utredning redovisades april 2012 med b, 
la förslag på hur Äkraträdgård kan utnyttjas genom att t.ex, utveckla ute gymmet 
med en träningspaviljong, 
En satsning på en träningspaviljong medför kostander i form av inköp och skötsel av 
paviljongen, Fför att kunna förverkliga detta så får frågan lyftas i framtida 
budgetberdedning, 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per·Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
KommunstYrelse n 
Box 304 

733 2S 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-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
SALA KO MMUN 

Kommunstv,p-Isens förvaltning 

Ink. 2013 -12- l l 

Svar på Medborgarförslag 
Förslag från Niclas Larsson angående tråningsstation i Stadsparken. 

Ideer om att utnyttja vår Stadspark mer till gagn för våra medborgare är välkomna och tas 
välvilligt emot. Hur den ska utnyttjas mer råder många delade meningar om där också 
ekonomi kontra utnyttjandegrad måste vägas in. 

I många städer finns träningsredskap i parker för tränings flitiga medborgare och på sikt kan 
det också vara en verklighet i Sala. 

Stadsparken är fortfarande ett utmärkt stalle att utöva motion genom promenad, jogging 

och löpning. För styrketräning, som förslaget bygger på, finns i dagsläget ett flertal gym i 
stadskärnan liksom på Lärkans simhall. På elljusspåret, Ökebron finns också redskap i likhet 
med förslaget. 

Om man i förlängningen kan se ett ekonomiskt utrymme och ett område i Stadsparken som 
är lämpat för en träningsstation så bör man titta på redskap som inte kan utsättas för 
sabotage eller förstörelse, som tyvärr är vanligt. 

Utifrån ovanstående så har vi förslaget i åtanke i fortsatt planering av stadsparken. 
Konstverket, som nu är placerat i en del av stadsparken, är en tillfällig installation och 

kommer inte att permanentas. Däremot så kan andra tillfälliga installationer bli verklighet 
även i framtiden. 

Med hopp att Du är nöjd med svaret så hoppas jag Du fortsätter besöka både Stadspark och 

andra permanenta anläggningar för motion och rekreation. 

MVH 
Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 
Sala kommun 
Kultur oFritidskontoret 
Besöksadress: Sportfältsgatan (Badhuset) 
Postadress: Box 304. 733 25 Sala 
E-post: ake.lantz@sala.se 
Hemsida: www.sala.se 

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

Ake lana 
Fritidsutvecklare 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltn ing 

Box 304 Fa~: 0224-188 50 
komm unj nfo@sala.se 

Kult ur- och fritidskontoret 
73325 Sala 

www.sala.se 

Fritidsservice 

ake.lantz@sala.se 
Direkt: 0224-747830 
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Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 13 augusti 2013 21 :58 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Eriksnäsgatan 4 733 39 Sala 

E-post (email) 
niclas jajje88@hotmail.com 

Namn (t"örnamn och efternamn) (name) 
Niclas Larsson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framt"öra (opinion_text) 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsp,ns förvaltning 

Ink. 2013 -0& 1 4 

o)i[ienr ~ ./3 i 2.. IAklbilaga 

/ 

Hej! Jag skrev tidigare innan den här sommaren lite kort om jag skulle vilja ha en 
tränings station i parken, Väldigt enkelt med några stänger man skulle hänga i och 
dra sig upp. Var tydligen Roger Nilsson som är ansvarig över detta och jag fick 
svar att han skulle se över det jag frågade också om skateboard rampen borde 
lagas. Men det var som hände var att det kom upp en stor stål konstruktion som 
alla jag har pratat med att den varken fyller någon sorts fanktion eller är särskilt 
snygg. Jag gav ett förslag för att kanna utnyttja våran fina park vi har i Sala för att 
kunna motionera men det verkade inte Roger Nilsson tycka var nått bra förslag. 
något i den här stilen: 
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://sportyspiceblog.files.wordpress.com/ 
20 l 0/06/utomhusgymet-
ritning l. jpg&imgrefurl=http://innerstrengthblog.com/20 l 0/0610 l /coolt-
utomhus gym/ &h=684&w=912&sz= l 54&tbnid=rQlKYXFpG KM8M:&tbnh=90 
&tbnw=120&zoom= l&usg= p7w7cDUEQyoXEFZ02ChBA2jOpMs=&docid= 
xbsjUSDRH-
n YQM~s!l"",,2(~ei~.r1Kll.!'6EI)_QQI4h._S.KX:_Q~~C&-4cv§sl.=.QC:C4Q2QE_IYM~.c!IlI:=l 
45 Skulle gärna vilja höra ett svar varför inte en sån här sak skulle kunna få plats i 
våran stora stadspark istället för en stål konstruktion? det är ju skämt på riktigt. 
vänliga hälsningar / Niclas Larsson 

Telefon/mobil (phone) 
0763355044 

Länk till sida 
Medborgarförslag 
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Svar på medborgarförslag, bygg nya toaletter och skötrum i 
lekparken 

Pia Samuelsson inkom den 5 juni med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs toaletter med skötrum i lekparken, 
stadsparken. 

Förslagsställaren skriver att lekparken i stadsparken är en populär lekpark där det 
tyvärr inte finns någon möjlighet att gå på toaletten eller byta en blöja. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Tekniska kontoret har investeringsmedel för att utveckla stadsparken med ny 
kioskbyggnad, parkering m.m. under 2014/2015. Nya toaletter inklusive skötrum 
kommer att byggas i samband med detta projekt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

1(1) 
2013-10-31 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 7000 
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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USA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-74 7561 
DIARIENR: 2013/263 

SALA KOMr ,UN ' 
Kommunstvrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

InK 1 l 

Medborgarförslag, bygg nya toaletter och skötrum i lekparken 
Ett medborgarförslag har inkommit till Sala kommun om önskemål Dm nya toaletter 
samt skötrum i anslutning till lekparken i Sala stadspark. 

Tekniska kontoret har fått mÖjlighet att yttra sig kring medborgarförslaget 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 
Tekniska kontoret instämmer att toaletter inklusive skötrum behövs i anslutning till 
lekparken i Sala stadspark. 

Tekniska kontoret har investeringsmedel för att utveckla stadsparken med ny 
kioskbyggnad, parkering m m under 2014/2015, Nya toaletter, inklusive skötrum, 
konuner act byggas i samband med detta projekt. 
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Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 

kommun.info@sala.se 
den 4 juni 201313:04 
Virve Svedlund 

Ämne: Formulärdata från "Service - Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Dammgatan 17,733 38 Sala 

E-post (email) 
.i2ni11@h9tmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Pia Samuelsson 

Välj ett alternativ (opinion_category) 
Synpunkt/förslag 

Vill du att vi kontaktar dig? ( opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 
Jag önskar att man bygger nya toaletter samt skötrum i lekparken. Det är en populär lekpark men tyvärr 
finns inga möj-ligheter att byta blöjor och gå på en fräsch toa. Bygg ett liknande hus som vid Väsby 
Kungsgård. Vi ska ju inte avskräcka folk från att besöka vår fina lekpark pga låsta och äckliga toaletter. 

Telefon/mobil (phone) 
0224-10971 

Länk till sida 
lYf~dbo.J1S.arförslag 

1 
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Svar på medborgarförslag om kommunalt båtbus för kanoter 
vid Långforsen 

Erik Hultby inkom den 16 september med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs ett kommunalt båthus för kanoter vid 
Långforsen. 

Förslagsställaren skriver att många personer använder Långforsen till paddling. Det 
är ett problem att transportera sin kanot/kajak till och från sjön varje gång. Det 
skulle underlätta med ett kommunalt båthus där kommuninvånarna kan hyra plats 
för sin kanot/kajak. En möjlig plats skulle vara grillplatsen på Broddbovägen, där 
det är lätt att gå i från bryggan. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

I dagsläget är det inte utrett hur stort behovet är av förvaring för kanoter. De flesta 
som förslagsställaren varit i kontakt med tar hellre hem sin kanot efter 
paddlingsturen, dels eftersom kanotens värde är stort och dels för att man väljer att 
paddla i olika sjöar. 

Man behöver utreda om det finns hyresgäster för att göra en sådan investering. 
Även placeringen skulle behöva utredas närmre. En placering i en offentlig miljö 
skulle vara att föredra då risken för intrång och förstörelse kan minska där insynen 
är större. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet i samarbete med Mäns Ols
sällskapet i uppdrag att ta reda på intresset och kostnaderna för uppförande av ett 
båthus vid Långforsen 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

BeSöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per·Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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SALA KDrllll\!; -
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
KuItur- och fritidskontoret Ink. 2013 -12- 1 ! 
Åke Lantz 

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG 

Förslag från Erik Hultby angående kommunalt båthus. 

Diarienr 
:::0)'"2 

I 

Förslag från Erik Hultby är att bygga ett Kanot/Kajak förråd där man kan förvara sin båt 

istället för att frakta den hem efter varje tur man hatt. Det skulle i så fall vara låsförsett och 
förslag på plats är Damboskid där det finns en bra brygga att lägga i båten ifrån. 

Förslaget avslås tillsvidare då vi inte vet hur stort behovet är aven förvaring av kanoter på 

detta sätt. De flesta undertecknad varit i kontakt med tar hellre hem kanoten efter sin tur då 
dels värdet av den är stort men också för att man ofta väljer olika sjöar att paddla i och 
därför vaijer att förvara den i sitt hem. 

Kommer behovet att öka, exempelvis bland de som vill ha en egen kanot vid Långforsen och 
inte har tillgång till fordon att transportera hem den, kan beslutet omprövas. [dagsläget 
behöver vi se att vi har hyresgäster till större delen aven sådan byggnad innan vi investerar i 
detta_ Om så skulle bli fallet så får placeringen av det diskuteras. En placering i en mer 

offentlig miljö kanske vore att föredra då risken för intrång och förstörelse kunde minska där 
insynen är större. 

Hoppas Du är nöjd med svaret och skulle Du eller vi få indikationer på att behovet finns för 
många intressenter är vi beredda att utreda möjligheten vidare. 

MVH 
Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 
Sala kommun 
Kultur oFritidskontoret 
Besöksadress: Sportfältsgatan (Badhuset) 
Postadress: Box 304. 733 25 Sala 
E-post: ;:>ke.lanj;z@,ala.;;s; 
Hemsida: w\'[W.sala.se 

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

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
Kultur- och fritidskontoret 

733 2S Sala 
www.sala.se 

Fritidsservice 
ake,lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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PER-OLOV RAPP 
DIREKT: 0224-74 71 00 

KOMMUNSTYRELSEN I' SALA KOrvlf! I 
Kommunstvrelsens fiirvalllllng 

Ink. -12- j , 
1 * j 

Svar på medborgarförslag för att minska buller på Sörskogsleden 

Boende utefter Sörskogsleden har inkommit med ett medborgarförslag i vilket de 
efterfrågar vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön. 

2008 invigdes Förbifart Sala på sträckan Broddbo - Eveiund samt Eveiund 
Sörkivsta. Syftet med den nya vägen var att de nationella vägarna rv 56 och rv 70 
skulle uppnå de standardkrav som ställs på denna typ av väg. Utöver det fanns ett 
behov att öka framkomligheten och säkerheten genom att radikalt minska andelen 
genomfartstrafik i Sala tätort. 

l planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Sala fanns även långt gående 
planer på ny väg mellan Sörkivsta och Uppsalavägen. Denna del av vägen byggdes 
dock aldrig av Trafikverket på grund av ekonomiska skäl. Idag finns den ej heller 
upptagen i den nationella planen för vägbyggnation fram till 2024. Planen revideras 
dock varje år vilket ger möjlighet till påtryckningar i frågan. 

Mätningar visar att andelen tung trafik ligger i paritet med europavägars andel tung 
trafik, ca 20 %. Det är icke acceptabelt då vägen numera endast ingår som en länk i 
det kommunala huvudvägnätet. 

Denna höga andel tung trafik, som till nästan uteslutande del, utgörs av "smittrafik" 
orsakar bland annat: 

• Bullerstörningar för närboende 

• Vibrationer 

• Ökade kostnader för slitage 

• En trafikosäker miljö i Sala tätort 

Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och av Trafikverket, att 
Sörskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik. En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. Skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomfartstrafik genomfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade skyltplaceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Sörskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik. 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet. 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan) skulle byggas på Lv 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmål. 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Sörskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

Jag delar i högsta grad medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Sörskogsleden och att åtgärder måste komma till stånd för att radikalt minska den 
tunga genomfartstrafiken. 

Förnyad kontakt med Trafikverket kommer att tas för att i samråd med Sala 
kommun och de närboende och andra berörda längs Sörskogsleden undersöka och 
genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke önskvärda tunga 
genomfartstrafiken på Sörskogsleden och därigenom minska bullerproblematiken 
för de närboende och olycksfallsriskerna längs leden. Sala kommun kommer också 
årligen att bevaka och påtala för Trafikverket i samband med årligen reviderade 
nationella planer behovet att snabbare färdigbygga Förbifarten, del Sörkivsta. 

I avvaktan på en permanent lösning tittar nu Sala kommun/Tekniska kontoret på 
mindre åtgärder som tillsammans kan ge viss effekt på andelen tung 
genomfartstrafik på Sörskogsleden. Bland annat kan nämnas: 

• Förnyad utredning avseende förbud mot genomfartstrafik m m 

• Viktbegränsningar 

• Utskick tilllogistikföretag, speditörer och åkerier med vädjan om att 
använda vägvisad väg 

• Översyn av hastighetsbegränsningar 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med Trafikverket och allmänheten att 
skyndsamt genomföra möte om hur bullerminskning på Sörskogsleden snabbt och 
effektivt kan ordnas 

att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2013-12-11 
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YTTRANDE 

Medborgarförslag för minskat buller på Sörskogsleden. 
Boende utefter Sörskogsleden har inkommit med ett medborgarförslag i vilket de 
efterfrågar vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Riksväg 56 är ett mycket viktigt stråk för tung trafik mellan Norrköping och Gävle. 
Den kallas "räta linjen" och utgör ett komplement till E4:an förbi Stockholm. 

2008 invigdes Förbifart Sala på sträckan Broddbo - Eveiund samt Eveiund 
Sörkivsta. Syftet med den nya vägen var att de nationella vägarna rv 56 och rv 70 
skulle uppnå de standardkrav som ställs på denna Pjp av väg. Utöver det fanns ett 
behov att öka framkomligheten och säkerheten genom att radikalt minska andelen 
genomfartstrafik i Sala tätort. 

I planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Sala fanns även långt gående 
planer på ny väg mellan Sörkivsta och Uppsalavägen. Denna del av vägen byggdes 
dock aldrig av Trafikverket på grund av ekonomiska skäl. 

Innan Förbifart Sala byggdes var Tl'afikverket väghållare tili Sörskogsleden, som då 
var en delsträcka av rv 56 genom Sala. Efter byggnationen av Förbifarten 
genomfördes en förhandling och Sala kommun övertog väghållningsansvaret för 
Sörskogsleden, då denna nu endast skulle ingå som en länk i det kommunala 
huvudvägnätet. I samband med kommunens övertagande ersatte Trafikverket 
kommunen med 2,7 miljoner kr för kommande underhåll. 

Trafikverket är även fortsättningsvis väghållare på länsväg 800 mellan 
Eveiundsrondellen till strax innan infarten till Sörskogsleden. 

NULÄGE 
Mätningar mellan år 2008-2011 på Sörskogsleden visar att andelen tung trafik, trots 
den nya förbifarten, varierar mellan 15-20%. En ny trafikmätning genomfördes 
under november 2013 (av Trafikverket) som fortfarande visar att andelen tung 
trafik är 21 %. Detta är en mycket hög andel som ligger i paritet med europavägars 
andel tung trafik 

Denna höga andel tung trafik, som till nästan uteslutande del, utgörs av"smittrafik" 
orsakar bland annat: 

• Bullerstörningar för närboende 

• Vibrationer 

• Ökade kostnader för slitage 

• En trafikosäker miljö i Sala tätort 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ORSAKSANALYS 
Tekniska kontoret gör bedömningen att orsaken till den höga andelen tung trafik på 
Sörskogleden, trots Förbifart Salas tillkomst, är att Förbifart Sala är ca 1,5 km längre 
sträcka att åka än att välja Iv 800 och Sörskogsleden, för bland annat räta linjens 
trafikanter. 

Sala kommun/Tekniska kontoret anser dessutom att situationen uppkommit på 
grund av att sista delen av förbifarten, från Sörkivsta till Uppsalavägen, ej 
genomförts. 

SALA KOMMUNS TIDIGARE AGERANDE 
Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och av Trafikverket, att 
Sörskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik. En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. Skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomfartstrafik genomfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade sl0;!tp!aceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Sörskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik. 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet. 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan) skulle byggas på Lv 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmål. 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Sörskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

YTTRANDE 
Sala kommun delar medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Sörskogsleden. 

Sala kommun anser att Trafikverket är ansvarig att, i samråd med Sala kommun 
undersöka och genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke 
önskvärda tunga genomfartstrafiken på Sörskogsleden och därigenom minska 
bullerproblematiken för de närboende. 

Åtgärder måste även vidtas för att minska den tunga genomfartstrafiken så att 
underhållskostanden på Sörskogsleden inte kraftigt överstiger den beräkningen som 
genomfördes i samband med övertagandet av vägen. 

Utefter Iv 800 rör sig många oskyddade trafikanter, barn som väntar på skolskjuts, 
cyklister i och med avsaknad av cykelbana och gående till gruvan, vilka utsätts för 
stora trafiksäkerhetsrisker på grund av den stora andelen tung trafik. Sala kommun 
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anser att Trafikverkets framkomlighetsmål måste ställas mot miljö-och 
trafiksäkerhetsmål. Sala kommuns åsikt är att hälsoriskerna med buller och 
vibrationer och den trafiksäkerhetsrisk, som den tunga trafiken utgör, väger tyngre 
än målet om framkomlighet för de fåtal tunga transporter som måste ta Lv 800 för 
vidare genomfart mot t ex Möklinta och Saladamm. 

l avvaktan på en permanent lösning tittar nu Tekniska kontoret på mindre åtgärder 
som tillsammans kan ge viss effekt på andelen tung genomfartstrafik på 
Sörskogsleden. Bland annat kan nämnas: 

• Förnyad utredning avseende förbud mot genomfartstrafik m m 

• Utskick tilllogistikföretag, speditörer och åkerier med vädjan om att 
använda vägvisad väg 

.. Översyn av hastighetsbegränsningar 

Dock krävs mer omfattande åtgärder för att uppnå tillräckliga resultat avseende 
andelen tung trafik. 
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jSAlA KOMMUN 
i Kommunstyrelsens förvaltning 

MedborgarfOrslag 

2013-09-18 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora torget l 
73325 Sala 

Sala kommun har nyligen lämnat yttrande kring TrafIkverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

Av Sala kommuns svar framgår att delar av Räta linjen-projektet (R v 56) 
Olnnänms i planförslaget men att sista delen av förbifart inte fmns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära 
negativa konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller -och 
vibrationssituationen utefter Sörskogsleden. 

Med anledning härav ställer vi boende utmed Sörskogsleden frågan vilka 
åtgärder Sala kommun planerar för att förbättra vår miljö. 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-12-17 

Till kommunstyrelsen hor inkommit följande ärenden: 

1 Cirkulär 13:65 Linköpings tingsrätts dom. Fråga om vilken anställningsform en arbetsta
gare haft och hur anställningen upphört 

2 Cirkulär 13:67 Basbelopp får år 2014 
3 Cirkulär 13 :68 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation får lärare och 

fårskollärare samt övergångsbestämmelser 
4 KPR - minnesanteckningar frånmöten 2013-09-30 och 2013-11-25 
5 Västmanlands Samtrafikförbund - kallelse till direktionsmöte 2013-12-10 
6 Länsstyrelsen Gävleborg - Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven 
7 Landstinget Västmanland, gemensamma nämnden ror hjälpmedelsverksamhet och andra 

samverkansfrågor med kommunerna i VästmanIands län - protokollsutdrag 2013-10-11 
om delårsrapport 

8 Landstinget Västmanland, gemensamma nämnden får hjälpmedelsverksamhet och andra 
samverkansfrågor med kommunerna i VästmanIands län - kallelse 2013-12-13 

9 Köpings kommun protokollsutdrag Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalfår
bund 

10 Skinnskattebergs kommun - protokollsutdrag Förbundsordning får Kommunalrorbundet 
VafabMiljö 


	KSLU-kallelse-2013-12-17
	KSLU-a2-2013-12-17
	KSLU-a3-2013-12-17
	KSLU-a4-2013-12-17
	KSLU-a5-2013-12-17
	KSLU-a6-2013-12-17
	KSLU-a7-2013-12-17
	KSLU-a8-2013-12-17
	KSLU-a9-2013-12-17
	KSLU-a10-2013-12-17
	KSLU-a11-2013-12-17
	KSLU-a12-2013-12-17
	KSLU-a13-2013-12-17
	KSLU-a14-2013-12-17
	KSLU-a15-2013-12-17
	KSLU-a16-2013-12-17
	KSLU-a17-2013-12-17
	KSLU-a18-2013-12-17
	KSLU-a21-2013-12-17

