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l.ORGANISATION 
Sala kommun har gemensam organisation för samhällsfinansierade resor from 
2011. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd med ansvaret för kollektivtrafik samt 
särskild kollektivtrafik. Handläggning av ansökningar av färdtjänst, riksfärdtjänst, 
resor till daglig verksamhet, dagvårdresor, samt skolskjutsar sker hos 
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. 
Beslut fattas av handläggare med delegation att utreda och fatta beslut i ärendet. 
Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta avsedd blankett. 
Ansökningsblankett kan fås av Kommunstyrelsens förvaltning på enheten för 
planering och utveckling, alternativt hämtas på kommunens hemsida eller hos 
information Sala. 

Kommunen är medlem i Samtrafik (Västmanlands Samtrafikförbund). De ansvarar 
tar planering och drift av den samhälisbeta1da anropsstyrda trafiken. 
Färdtjänstbeställningar görs till beställningscentralen, Samtrafik i Västmanland. 
Sala kommun anlitar Riksfärdtjänsten Sverige AB för anordnande av beslutade 
riksfärdtjänstresor samt resa i annan kommun. Grundskolans skolskjuts utförs a•J 

upphandlade transportörer eller med linjetrafik Elevresor med skolkort inom 
gymnasieskolan utförs huvudsakligen med linjelagd kollektivtrafik. 

2.VILJEINRIKTNING 
En gemensam organisation ska förstärka förutsättningarna för ökad effektivitet 
gällande samhällsfinansierade transporter. Den ger möjlighet till 
större/gemensamma upphandlingar för särskild kollektivtrafik, större samordning 
av resandet samt vidareutvecklingjanpassning av kollektivtrafiken till flera 
målgrupper. Detta bör leda till förbättrad tillgänglighet och användande av 
kollektivtrafiken, ökad samordning och minskat resande med den särskilda 
kollektivtrafiken. Resandet ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i 
syfte att bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. 

Genom centraliserad handläggning och beslut av färdtjänst, riksfärdtjänst, 
skolskjuts, elevresor, resor till daglig verksamhet samt dagvårdresor ska 
transportperspektivet förstärkas. Möjligheten till samordningsvinster ska öka 
mellan olika typer av resande, samt att handläggning och individuella beslut om 
skolskjuts ska fattas av handläggare i och med nya skollagerr from 2011-07-01. 

Riktlinjerna ska i första hand vara ett stöd för handläggarna. Riktlinjerna ska 
komplettera och förklara lagtext, förarhetsuttalanden och rättspraxis. Riktlinjerna 
ska därmed bidra till en rättvis och likställd behandling. 

3. KOLLEKTIVTRAFIK 
Den l januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. I varje län har det 
inrättats en ny kollektivtrafikmyndighet Landstinget och kommunerna i 
Västma..'lland har kommit överens om att Landstinget har ansvar och utgör 
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kollektivtrafikmyndigheL Under nämnden har en regional trafikberedning bildats, 
där landstinget och san1tliga kommuner i länet är representerade. 
Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik, kommunerna beställer 
stadstrafik, lokallandsbygdstrafik, kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik 
av kollektivtrafiken och ansvarar för det ekonomiska underskott som uppkommer 
av beställd trafik. 

3.1 Linjelagd kollektivtrafik 
Linjelagd kollektivtrafik körs enligt tidtabell. Linjerna binder ihop Sala tätort med 
landsbygden. Inom Sala tätort finns Silverlinjen måndag-lördag. 

3.2 Kompletteringstrafik 
Kompletteringstrafik erbjuds områden som har ett gångavstånd som överstiger 
1 200 meter till en hållplats med ett visst minimiutbud av resor. Trafiken utförs 
helgfri måndag-fredag mellan kl. 09.00-14.30. 
Med ett m!nimiutbud avses minst en avgång i varje riktning helgfria varelagar mellan 
kl. 08.00-18.00 med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan 
påbörjas. 
l de fall där ordinarie linjetrafik förekommer endast vissa veckodagar, medges 
kompletteringstrat1k endast de dagar då linjetrafiken inte går. l sådana fall, medges 
endast en tur- och returresa per vecka med kompletteringstrafiken. 
Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd, helst dagen innan. Resan ska göras 
till närmsta ort inom Västmanlands län som har ett basutbud av handel och service, 
t ex. bank, post och vårdcentral. Resa medges till eller från adress där beställaren är 
mantalsskriven. Två tur -och returresor per vecka får göras med 
kompletteringstrafiken. Fyra stycken separata enkelresor medges inte. I samband 
med beställningen ska även returresan beställas. Priset för resan är detsamma som 
gällande busstaxa. 

3.3 Anropsstyrd trafik 
I Västmanlands lokaltrafiks ordinarie trafikutbud finns trafik som endast körs mot 
förbeställning. I VL:s turlista finns en markering med T el. A på vissa linjer och turer. 
Den turen maste förbeställas senast 60 minuter före avresa och körs da med taxi. 
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4. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

4.1FÄRDTJÄNST 
Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) 

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge personer med varaktiga funktionshinder 
möjligheter att förflytta sig i samhället. Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del 
anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder. Det innebär att resor 
kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och 
med färdtjänst. 

4.1.1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av färdtjänst är utformade utifrån färdtjänstlagen och 
dess inriktning och syften, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. 

Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitiskt fråga i syfte att bidra till 
en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänst ska 
betrak"tas som en del i det kollektiva trafiksystemet och ett komplement till 
linjetratlken . .Färdtjänst är en kompletterande koliektiv transportform. 

Vem har rätt till färdtjänst? 
För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Sala kommun. 

Endast personer med ett stadigvarande funktionshinder som inte är kortvarigt kan 
beviljas färdtjänst. Funktionshindret kan bero på både fysiska som psykiska 
svårigheter eller kombinationer av dessa. Funktionshindret anses stadigvarande om 
det kan bedömas ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Funktionshindret ska 
även regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik. 
J områden när den allmänna kollektivtrafiken är anp<~ssacl och tillgänglig för 
personer med funktionshinder beviljas som regel inte resor med färdtjänst. 

Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Utvecklingsstörda med 
påtagliga svårigheter att orientera sig kan beviljas färdtjänst, såvida 
orienteringssvårigheterna inte enbart gäller enstaka måL 
Psykiska problem, ex olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de fall 
problemen kan uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt 
exempelvis av specialistläkare. Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i 
sig är målet ex vid ångestdampande terapi vid psykiska problem eller orostillstånd. 

En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med 
ytterligare funktionshinder utgöra grund för färdtjänsttillstånd. Bedömningen för 
den enskilde personen är alltid individuell och utgår från gällande lagstiftning. 

Barns rätt till färdtjänst 
Barn i detta sammanhang är personer under 18 år. En individuell bedömning ska 
göras, i bedömningen ingår en jämförelse med personer i jämförbar ålder. Barn 
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under 10 år beviljas som regel inte resor med färdtjänst. I den åldern reser barn i 
allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

Färdtjänst kan dock bli aktuellt om barnet pga. sitt funktionshinder har 
skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktions
nedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafiken trots medverkan av 
förälder eller annan vårdnadshavare. Vid bedömningen av barns rätt till färdtjänst 
görs en jämförelse med barn i motsvarande ålder. Om barnet beviljas färdtjänst har 
förälder eller annan vårdnadshavare rätt att medfölja barnet vid resa. Avgift utgår 
enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

4.1.2 När kan färdt!änst inte beviljas? 
Färdtjänst beviljas inte pga. att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till 
busshiillplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i 
sig berättigar till färdtjänst. 
Färdtjänst kan heller inte beviljas för transporter som av någon anledning bekostas 
av det ailmänna. Hit kan räknas skolskjuts eller sjukresor och det kan även handla 
om att ersättning utgått för extrakostnader vid olyckor eller att personen fått 
utbetalt medel för specialanpassning av bil. Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga 
funktionshinder eiier sjukdomar. Kortvariga funktionshinder t.ex. sådana som är 
orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst. f vissa fall kan personen få sina 
reskostnader täckta av försäkringsbolag. 

Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna 
svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara 
berättigad till färdtjänst. 

Färdtjänst bör inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering är avslutad 
om det inte kan visas att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
som överstiger 3 månader samt medför väsentliga svårigheter med förflyttning eller 
användande av allmänna kommunikationer. Funktionshinder som är varaktiga men 
endast medför väsentliga svårigheter under kortare perioder berättigar som regel 
inte till färdtjänst. 

4.1.3 Den kommunala tärdtjänsten innehåll och omfattning 
Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är 
upphandlade för samhällsbetalda resor. Resorna samordnas vilket innebär att 
resenären måste berälrna extra tid för det. Den färdtjänstberättigade ska ha 
möjlighet att göra det antal resor hanjhon har behov av. 

Trafikregler 
Färdtjänstresor ska ske på samma villkor som den vanliga kollektivtrafiken i länet. 

Med färdtjänst i Sala kommun får den färdtjänstberättigade normalt resa obegränsat 
antal resor inom kommunens gränser samt 30 km utanför kommungränsen. 

6 (25) 
2014-03-02 



g sALA 
~KOMMUN 

Avbrott i färdtjänstresa 
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att t.ex. lämna 
post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 

Utvidgad fårdtjänst 
Färdtjänstresa med särskilda skäl 
Den utvidgade färdtjänsten innebär att den färdtjänstberättigade kan söka tillstånd 
för resor, utöver vad som gäller om resor i kommunen och 30 km utanför 
kommungränsen, i form av resa i annan kommun. Förutsättningar för att bevilja 
färdtjänst ska föreligga för att utvidgad färdtjänst ska kunna komma ifråga. 

Resa i annan kommun 
Den färdtjänstberättigade får göra högst 30 enkelresor per år i andra kommuner. 
Vid resor i andra kommuner får den färdtjänstberättigade hämta ut biljetter för 
detta ändamål. 

4.1.4 Färdsätt 
Enligt Y § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med 
föreskrifter om vilket färdsätt som får användas cch vilken service som ingår. 
Färdtjänstresor inom Sala kommun kan ske med olika fordon beroende av den 
enskildes funktionshinder och viika färdmedel som finns på aktuell ressträcka. 

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt 
utantör kommunens ansvar. 

Ensamåkning/resor utan samåkning 
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 

Specialfordon 
Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil, kan 
istället få färdtjänst med specialfordon (handikappbuss). 
Att bevilja färdtjänst med specialfordon enligt färdtjänstlagen grundas på behov 
under själva resan och inte om vad som ska göras eller uträttas då resenären nått 
resmålet. Färdtjänstlagen lämnar inte något utrymme för andra överväganden än 
dem som har med själva funktionshindret att göra. 1 Efter särskild prövning kan Sala 
kommun bevilja specialfordon för personer med av landstinget förskrivna 
förflyttningsfordon. 

För att få med sig vissa nödvändiga hjälpmedel, är det viktigt att det anges vHken typ 
av fordon den funktionshindrade måste använda. Någon bestämmelse i 
färdtjänstlagen om detta finns inte, utan lagen avser att tillhandahålla 
ändamålsenligt fordon för den enskilde, utifrån typen av funktionshinder. 
För att garantera trafiksäkerheten måste permobilen och dylikt, vara utformade på 
ett sådant sätt, att den kan förankras på ett säkert sätt under resan. I annat fall kan 
resan inte genomföras. Även trafiksäkerheten för resenären måste kunna garanteras 

1 Kammarrättsdom 2008-04-03 mål nr 6304-07, kammarrättsdom 2009-04-28 mål nr 7819-08 
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genom säkerhetsbälte el. dylik förankring. Resenär ska förflytta sig till 
handikappfordonets säte när chauffören så kräver ur trafiksäkerhetssynpunkt ex. 
vid transport i vissa modeller av förflyttningsfordon. 

Service och hjälp vid färdtjänstresa 
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan 
adress med normal taxiservice utifrån behov, dvs. att chauffören hjälper resenären i 
och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entredörr i markplan samt hjälp 
med handbagage och hjälpmedel. Är resenären beroende av rullstol vid 
förflyttningar men kan stå upp och ta sig in i bilen, så hjälper chauffören till med att 
vika ihop rullstolen och ta den med i bagageutrymmet. 

Bagage 
Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna 
kommunikationer, normalt 2 kassar j väskor, utöver det kan nödvändiga hjälpmedel 
medföras. 

Pälsdjur 
Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under färden, om inte särskilda skäl 
föreligger. Särslöida sl~äl !<an t.cx. var3 en synskadad persons beho\' av ledarhund. 
Om tillstånd ges ska hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. 
Combiutrymme kan anvisas. 

Hjälpmedel 
Svenska Transportarbetarförbundet kräver att chaufförer inte ska behöva bära 
passagerare där det saknas hiss eller där lämpliga hjälpmedel inte finns med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen 2samt arbetsmiljöverkets författningssamling3 . 

Det ska finnas tillgång till lämpliga hjälpmedel och teknisk utrustning för att 
garantera en säker transport. För de resenärer där hjälpmedel av någon anledning 
inte fungerar eller inte går att använda bör handläggaren diskutera en framtida 
lösning. 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav4 

Förutom transporten från hämta-adressen tilllämna-adressen ingår i uppdraget att 
ge kunden följande service som skall erbjudas utan begäran från kunden: 

• hjälp in och ur fordonet 
• hjälp med handbagage och hjälpmedel (rollator, kryckor etc) 
• hjälp tillifrån ytterdörr eller motsvarande 
• hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) 

2 2 kap.1 §, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § 

3 1998:1 
4 Ur Förfrågning~t:ndcrlag S<:mhilllsbctald anropsst'Jrd trafi!c 2011 ·2016. 
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För kund som är berättigad till ytterligare service, t ex hjälp in och ur lägenhet, 
tilljfrån vårdinrättning/avdelning etc, skall sådan hjälp ges enligt särskild 
instruktion i körordern. Ersättning för generell och särskild service utgår enligt 
väntetidstaxan. 

Verksamheten ställer stora krav på förarpersonalens kompetens. Av särskild vikt är 
att förarna dels har kunskaper och kännedom om de särskilda servicekrav som 
dessa transporter ställer, dels god kännedom om att hitta till rätt adress och därvid 
välja snabbaste väg. 

Föraren skall vara väl förtrogen med, och vid varje avsett tillfälle använda, den 
tekniska utrustning som finns för att garantera en säker i- och urlastning samt 
transport av kunder med speciella krav (säkring av lyft, fastsättning av rullstolar m 
m). 

4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa 
Medresenär 
Färdtjänstberättigad har rätt att i mån av plats ta med sig en (1) medresenär samt 
~gna barn undPr 12 år. Ma11.:imalt 3 personer, inkl den färdtjänstberättigade. V2rd 
och omsorgsförvaltningens personal som åker med under arbetet betalar ingen 
avgift. Avgift u igår i övrigt enligt gällande bestämmelser och taxa. 

Ledsagare vid färdtjänstresa 
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt tiii iedsagare om det krävs för att resan ska 
kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla 
inte är tillräcklig. Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till 
ledsagare. Bedöms sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd 
adress på egen hand kan ledsagare inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka 
resmål. 

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda: 
• Omfattande orienteringssvårigheter 
• Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjälp 
• Kan inte sitta utan stöd 
• Övriga speciella skäl 

Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 

4.1. 7 Ansökan och beslut om färdtjänst 
Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta 
beslut om färdtjänsttillstånd. Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta 
avsedd blankett. 
Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av 
färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt§ 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd 
återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får 
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också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 

Utredning 
Det huvudsakliga beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den 
sökande och handläggaren. 
I utredningen ska information finnas om 

• Vilka funktionshinder som finns, deras varaktighet samt konsekvenser 
• Om insats i form av funktionsträning kan vara aktuellt att pröva som 

åtgärd. 
• Möjlighet att ta sig in ifut ur buss (handikappanpassad) 
• Syftet med att resa, vilket/vilka mål ska uppnås med insatsen? Kan dessa 

mål uppnås utan insatsen? 
~ Tidigare resmöi1ster fn::sesätt 
• Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller 

som frivilliginsats? 
• Behov av specialfordon 
• Om resan bekostas av det allmänna 

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska 
dokumenteras. 

Läkarutlåtande 
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt 
tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person 
med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om 
osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta_ sig på egen hand 
och använda allmän kollektivtrafik kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett 
läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte ti!! färdtjänst, utan utgör endast en 
del av ett vidare beslutsunderlag. Om så behövs ska specialistläkareutlåtande 
begäras. 

Beslut 
Beslutet ska innehålla bl. a. vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid. 
Handläggaren väljer på vilket sätt beslutet ska delges. 

Ett ärende får inte a.vgöras utan att sök:mde har underrättats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett ev. avslag ska t.ex. 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. 
Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas. 

Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning 
Vid beslut om färdtjänst bör giltighetstiden faststJ.llas till sam minst 3 månader och 
som mest fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast 
möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. 

Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av 
färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna 
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genomföra resor kan ändå vara värdefull. Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till 
personer med behov av färdtjänst med beslut om särskilt boende för äldre. 

Beslut kan även tidsbegränsas att gälla perioder. l de fall den sökande har 
förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut 
fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 
1 november till 30 april. 

4.1.8 Avslagjöverklagande 
Vid avslag helt eller delvis ska beslutet alltid motiveras. Information om hur man 
överklagar ska alltid följa avslagsbeslutet en s.k. besvärshänvisning. 
Den som inte är nöjd med Kommunstyrelsens beslut kan överklaga till 
Förvr.~JtninP"srätten i Onnsala vi<~ Kommunstvrelsen. Överklagandet skr.~ V;.'!ra '-" .. ... ,., 
skriftligt och utöver personuppgifter, innehålla vilket beslut som överklagas och hur 
-an ·v1'll - tt ...1-L -'·~ "-~--s "'"--'Klagande .. -K'~ 1...~ ' -'·--~-~·t .. I.l' · c~'a '·~m-uu• al Ut: L ;:)L\.Cl allUl d • V v C: t J l ;:) a 11(1 11H\.U1UH1 L 1. Jcl1 1'\.V UUJ U 1 

Kommunstyrelsens förvaltning enheten för planering och utveckling, BOX 304, 
733 25 Sala, inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. 

4.1.9 Färdtjänst som arbetsresa 
Den färdtjänstberättigade kan söka färdtjänst för arbetsresa i kommunen och resa 
max 30 km utanför kommungränsen. Med arbete avses lönearbete på den öppna 
marknaden eller arbetsträning inför ett lönearbete. Arbetsresor beviljas endast om 
resandet medför så stora svårigheter eller kostnader att det annars innebär ett 
hinder i anställningen. Färdtjänst i form av arbetsresor begränsas till arbetsdagar 
med resa mellan arbetsplatsen och hemmet. Beslutet kan tidsbegränsas till del av 
året ex. grundat på svårigheter med förflyttning under vintertid. 

4.1.10 Avgift för färdtjänst 
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänsts för den 
färdtjänstberättigade och för medresenär. Om två färdtjänstberättigade reser 
tillsammans betalar båda vardera en egenavgift. Som medresenär räknas person 
som inte är färdtjänstberättigad eller ledsagare. Förälder till barn med färdtjänst ses 
som medresenär, oavsett barnets ålder. Personal inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar ingen avgift då de åker med i tjänsten. 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen buss/tåg inom zon B för resa inom Sala kommun 
och pendlarkort vuxen buss/tåg zon V för resa max 30 km utanför Salas 
kommungräns. 
Betalning för resorna görs i förskott liknande inköp av månadskort/pendlarkort Om 
uppehåll eller avslut i resandet ska göras kommande månad, ska avbeställning göras 
av personen själv eller god man till handläggarna i så god tid som möjligt, dock 
innan månadens början för att månaden ska bli betalningsfri. 

5 KF§60 Dnr 2006.127 
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Egenavgiften för resa i annan kommun är 25 o/o av taxameterpriset, dock lägst 30 kr. 

4.2 RIKSF ÄRDTJÄNST 
Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst6 

Riksfärdtjänst är resor som sker från Sala kommun till annan kommun tur ochfeller 
retur. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna själva transporten. 
Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes 
funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. 
Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande 
resa med billigaste allmänna kommunikation kostar. Förutsättningarna för rätt till 
riksfärdtjänst är därmed annorlunda jämfört med färdtjänst. 

Riksfärdtjänstresa kan ske med 
~ Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer 
• Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon 

Ansökan görs för varje enskiid resa. Något generelit tillstånd lämnas inte. 

4.2.1 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av riksfärdtjänst är utformade utifrån lager! om 
riksfärdtjänst samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. Kraven för 
tiilstånd till riksfärdtjänst är högre an för färdtjänst. 
Vem har rätt till riksfärdtjänst?7 
Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Det 
innebär att personen måste vara folkbokförd i kommunen. 

Funktionshindret ska vara stort och varaktigt. Funktionshindret bör därmed ha en 
beräknad varaktighet av minst 6 månader8 . Enbart hög ålder, mindre 
funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna svårigheter att resa med den 
reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad. 

Funktionshindret ska medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. 
Resor ska vidare inte kunna genomföras på egen hand med allmänna 
kommunikationer och med den service som normalt kan fås av trafikföretaget9. 

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas 
• Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala 

resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan 
göras utan ledsagare. 

• Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan 
enskild angelägenhet. 

6 SFS 1997:73 5 
7 Enligt 4§ 
8 Enligt 1§ 
9 Enligt 5§ 
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• Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan 

• Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna . 

Barns rätt till riksfärdtjänst 
Barn under tio (10) år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst J den åldern reser 
barn i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

4.2.2 När kan inte riksfärdtjänst beviljas? 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. 
Kortvariga funktionshinder tex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte 
till riksfärdtjänst 

Funktionshinder som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder 
Lerättigar som regel inte i:ill 1 iksfärdijd.nsl. Försl efiec Lehandiing e ile r 
rehabilitering som visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
om minst 6 månader kan Riksfärdtjänst beviljas. 

Avsaknad e!!er glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i 
sig berättigar till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas alltså inte pga. att tågtiderna 
inte passar. 

Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst 
beviljas. Hedöms sökande klara en tågresa med ledsagares hjälp kan inte 
riksfärdtjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt. 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning 
bekostas av det allmänna. I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av 
försäkring s bolag. 

När det gäller riksgymnasium för funktionshindrade bekostar CSN ett visst antal 
hemresor. När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja 
ytterligare resor i form av riksfärdtjänst mellan studieorten och hemorten. 

Behov av resor som uppkommer i samband med att en person blir placerad i ett 
boende eller i en vårdform i Sala kommun av annan nämnd berättigar inte i sig till 
riksfärdtjänst 

4.2.3 Färdsätt 
Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt1°. 

Tåg med ledsagare 
Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till 
den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tågresa med ledsagare ska 
prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade 
handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen ä r helt 

10 Enligt 7§ 
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rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker. Tågtrafiken 
handikappanpassas fortlöpande. 
Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. 
Beslut om tågresa kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att 
resenären ska komma ända fram till besöksadressen. 

Flyg 
Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har 
generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns oftast 
extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa 
komma att kompletteras med tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. 

Färdtjänstfordon hela resvägen 
Tillstånd Cl.tt :3ka färdtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuel!t när sökande, inte 
ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa 
med allmd.i'ina kommuuikationer. 

Samåkning 
Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på 
grund av samåkning med andra färdtjänstresenärer. Detta innebär även att om ir.te 
särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigareläggas eller 
senareläggas i samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tid som är möjiigt och 
rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. 

Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 
Resorna sker oftast med anpassade färdtjänstfordon, t.ex. minibuss med ramp eller 
lift. 

4.2.4 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa 
Medresenär 
Vid tåg- och flygresor finns inga begränsningar på antal medresenärer. 
Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. 

Vid resa med färdtjänstfordon får max 3 personer följa med. Större fordon än vad 
som krävs pga. resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas. Avgift utgår 
enligt gällande taxa. 

Ledsagare 
Avgiftsfri ledsagare kan beviljas11• Många funktionshindrade kan använda den 
reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa 
fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god 
service att synnerliga skäl ska föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor. 
Särskilda skäl bör föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med 
färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att 
föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av 

11 Enligt 6§ 
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personligt slag. För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för 
uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. 
För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva 
resan som ger rätt till hjälpen. Hjälpbehov före och efter resa ger i sig ingen rätt till 
ledsagare. 

Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. 
Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande får själv ordna en 
person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa 
upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt 
riksfärdtjänstfordon hela vägen. 

4.2.5 Ansökan 
Ansökan om riksfärdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och 
fatta beslut om riksfärdtjänsttillstånd. 

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska inlämnas i god tid, i normalfallet senast 3 
veckor, före avresan. l samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eiier 
änn1! längre då riksfärotjänst är beroende av tillgång på tåg- och tlygbiljf'tter. 

Ansökan görs för varje enskild reset. Något generelit. tillstånd länmas iute. 

4.2.6 Egenavgift för riksfärdtjänst 
Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar 
normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Avgiften tas ut i samband 
med resans genomförande. 

5. SKOLSKJUTS OCH SKOLTRANSPORT 

5.1 Allmänt 
Lagar och förordningar 
De lagar och förordningar som behandlar rätten till skolskjuts finns i: 

• Skollagen 2010:800 (SL) 
• skolskjutsförordningen 1970.340 
• Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning 
• Yrkestrafiklagstiftningen 
• Allmän lagstiftning 

Dessutom finns ett antal rättsfall som behandlar skolskjuts. 

Hemkommunen är enligt SL 10 kap. 32§ 1st. och 11 kap 31§ l st. skyldig att ordna 
kostnadsfri skolskjuts i grund- grundsärskolan och gymnasiesärskola från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
det behövs med hänsyn till; 

• Färdvägens längd 
• Trafikförhållanden 
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• Elevens funktionsnedsättning eller 
• Någon annan särskild omständighet. 

Kommunen ska själv bestämma vilka avståndsregler som 
närmaste gång- eller cykelvägen som mäts. 

ska gälla. Det är den 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen 
annars skulle ha placerat dem (anvisad skola), i en friskela eller som går i annan 
kommuns skola, utom i de fall då skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter (SL 10 kap. 32 § 2 st. och 40 §och 11 kap. 31 § 2 st. och 
39§). 

Inriktning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010-06-10 ska samordningen mellan befintlig 
linjetrafik och skolskjuts öka för barn i 3rskurs F-6 och därmed minimera antalet 
skolskjutslinjer och sänka kostnaderna. Sala kommun har rätt att bestämma 
iämpligt sätt för att organisera kommunens skoiskjutsverksamhet. 

Skolskjuts 
Med skolskjuts avses12 resor till anvisad grundskola, obligatoriska särskolan samt 
gymnasiesärskolan som kommunen har skyldighet att anordna. skolskjutsen sker i 
första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik) och i andra hand med 
särskild upphandlad transport, ( entreprenadbuss eller som tredje alternativ 
skol taxi.) 

Elev som är folkbokf6rd inom Sala kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven 
väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller 
som går i annan kommuns skola. om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter 
inte uppkommer, såsom ändring av befintlig transportrutt eller anordnande av ny 
transport. Fri skolskjuts ska beviljas, trots att eleven väljer att gå i annan skola än där 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i, eller om eleven går i annan kommuns 
skola, om eleven kan åka med befintlig skoltransport i form av buss, som ändå 
passerar en p!ats där eleven !can stiga pi bu~$en cch som på sin ordinarie rt!tt passerar 
elevens skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer, (dvs 
merkostnader får dyrare busskort.) 

I undantagsfall kan avtal om självskjuts fattas. Det innebär att förälder tar över det 
dagliga ansvaret för elevens transport till skolan mot en viss ersättning från 
kommunen. 
Rätt att få skolskjuts anordnad av Sala kommun har även elever som är 
hemmahörande i en annan kommun, men som efter överenskommelse mellan de 
båda kommunerna mottagits i en grund- eller grundsärskola i Sala kommun och som 
på grund av skolgången måste övernatta i Sala. Rätten till skolskjuts gäller från den 
tillfätliga bostaden tiH den plats där utbildningen bedrivs. Sata kommuns kostnad för 
dessa skolskjutsar ska hemkommunen stå för (SL 10 kap. 33 §och 11 kap. 32 §). 

12 Enligt skolskjutsförordningen(1970:340) 
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Elever som går i introduktionsklass likställs med elever som går i anvisad skola. 
Dessa har därmed rätt till skolskjuts från bostaden till den plats där utbildningen 
bedrivs, om gällande grundkriterier uppfylls. 

Det finns elever som på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl för att 
bli mottagen i en annan kommuns skola. Det kan vara omständigheter som 
familjeförhållanden, mobbning eller andra sociala skäl som talar för placering i en 
annan kommuns skola. Hemkommunen är inte skyldig att anordna kostnadsfri 
skolskjuts för elever som på grund av sina personliga förhållanden tas emot i en 
annan kommuns grundskola. I stället är det den mottagande kommunen som för 
dessa elever, under samma villkor som för elever hemmahörande i kommunen ska 
sörja för kostnadsfri skolskjuts inom den kommunen. (SL kap10 33§). I de fall den 
mottagande kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts ska kostnaden 
för detta ingå i de utbildningskostnader som hemkommunen är sl0;ldig att stå 
för.(SL kap10 34§.) 

skolskjutsutbudet 
Den fria skolskjutsen ska ses som ett system som är stabilt över tiden, med fasta 
tider och fasta linjesträckningar, och inte betraktas som beställningstrafik där 
tiderna l(an ombokas fortlöp3nde efter andra behov än 3npassning til! skolans 
ramschema eller av individuella medicinska skäl. Utgångspunkten är densamma 
vare sig eleven åker iinjebuss, entreprenörsskjuts eller taxi. skolskjutsverksamheten 
ska bidra till att skapa trygghet och s;}kerhct. 
Samtliga skolskjutsberättigade elever inom grundskola, särskola och 
gymnasiesärskolan erbjuds samma omfattning på utbudet av skolskjuts, oavsett om 
skälet är gångavstånd, trafiksäkerhet eller funktionshinder. Hänsyn till föräldrars 
arbetstider eller liknande kan inte tas och ensamåkning eller ombokning av tidigare 
anvisade skolskjutstider medges endast för medicinska skäl som prövats i särskild 
ordning. 
skolnämnden beslutade 2009-03-11 att underlätta möjligheterna för 
vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9 att välja annan skola än anvisad och att 
busskort erbjuds till linjetrafik om ett sådant kan lösa skolskjutsbehovet inom Sala 
kommun. 

skoltransport 
Med skoltransporter som planeras och bekostas av transportenheten avses resor 
inom skolan som kommunen frivilligt åtagit sig att anordna såsom exempelvis för 
förskoleklasser, bad och slöjdtransport inom skolverksamheten. För särskaleelever 
gäller det även transport mellan undervisningslokaler på olika adresser som är 
terminsvis planerad undervisning för en längre sammanhängande period, samt till 
prao. 
Resor till exempelvis bio, utflykter och teater är inte skolskjuts utan skoltransport 
och betalas av respektive verksamhet inom skolan. 

Tillfållig skoltransport 
Den kollektiva skolförsäkringen täcker resekostnader som uppkommit på grund av 
skador /olycksfall. 
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5.2 Grund till beslut 
Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och den skola som Sala kommun anvisat utgör 
grunden för beviljande av skolskjuts. Riksgenomsnittet13 har beaktats när gränsen 
för gångavstånd beslutats. 

Färskoleklass 
År 1-3 
År4-6 
År7-9 

Avstånd 
Bostad
skola 
minst 2,0 km 
minst 2,0 km 
minst 3,0 km 
minst4,0 km 

Riket 
medeltal 

2,1 km 
2,4km 
3,3km 
4,0km 

Med skolväg avses kortaste användbara trafiksäkra väg (gång- och cykelväg där 
detta finns) mellan skolan och bostaden där eleven är folkbokförd. Sala kommun 
tillämpar enhetliga principer för mätning av avstånd. Färdvägens längd mäts från 
bostaden där eleven är folkbokförd till skolan. 
Avvikelser från gångavstånden kan göras utifrån särskilda individuella skäl, 
exempel~lis trafiksäkerhetsskäl och funlct:icnshinder, som pröv·as i särskild ordning. 
Barns avstånd till hållplats ska inte vara längre än det avstånd som är grund till 
skolskjuts utifrån barnets ålder. 

Trafikförhållanden 
Skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det 
normala. Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en 
sammanvägning av faktorer såsom barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, 
förekomst av tung trafik, förekomst avskild gång-/cykelväg, utformning av på- och 
avstigningsplats, utformning av passager samt förekomst av trafiksignaler vid 
passager. 

Funktionshinder 
Vid funktionshinder ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar 
elevens möjligheter till att ta sig till skolan. Det ankommer på elever och dess 
vårdnadshavare att presentera relevant underlag för bedömningen. Sådant underlag 
kan t ex bestå av ett medicinskt utlåtande från BUP, elevhälsoteam, psykolog eller 
motsvarande. Blankett för ändamålet finns att hämta på Information Sala och på 
Sala kommuns hemsida. 

Elever med särskilda behov kan ha ledsagare med under resan. Ledsagares av- och 
påstigning ska ske på samma adress som den skolskjutsberättigade. 

Annan särskild omständighet 
skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, såsom om en 
elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan skola än den som 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller på grund av elevs behov av 
trygghet och säkerhet. 

13 Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
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Särskolan 
skolskjuts kan anordnas även till elev med sådant funktionshinder där behovet av 
skolskjuts är uppenbart Bedömning ifall skolskjuts ska beviljas på grund av fysiskt 
eller psykiskt funktionshinder avgörs i varje enskilt fall. Vid bedömning ska ett intyg 
från BUP, elev-hälsa, kurator, läkare eller motsvarande stärka det särskilda behovet. 

Res- och väntetider 
Den totala planerade restiden i skolskjuts bör understiga 60 min. enkel resa. Vid 
snöoväder, tjällossning eller liknande händelser får, den totala restiden i skolskjuts 
överstiga planerad restid. 
Skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetiderna 
minimeras 
- väntetid för grundskolans elever före ramschemats start och ramschemats sluttid 
skCl. inte- <mnat än i undantagsfall - överstiga 30 minuter. 
-väntetiden för särskolans elever före ramschemats starttid och ramschemats sluttid 
ska inte- annat än i undantagsfall- överstiga 15 minuter. 

Växelvis boende 
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende som grundas på avtai eller domstols 
dom, beviljas skolskjuts från respektive vårdnadshavares bostad till anvisad skola 
och tillbaka, under förutsättning att båda vårdnadshavarna är bosatta inom Sala 
kommuns geografiska område. 

För att förutsättningarna för växelvis boende ska vara uppfyllda ska boendet vara av 
regelbunden karaktär, t.ex. varannan vecka, och gälier således inte vid spontana 
enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven normalt inte bor. Ett 
växelvis boende anses ske när umgänge sker i sådan omfattning att det kan anses att 
barnet har två likvärdiga hem, dvs. två bostäder. I sådant fall görs en individuell 
prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola, mot 
bakgrund av gällande grundkriterier. 

Ett schema för läsårsplanering av skolresandet ska lämnas in i god tid. 
Elev som bor växelvis i två olika kommuner är endast berättigad till skolskjuts från 
folkbokföringsadressen i Sala kommun, under förutsättning av grundkriterierna är 
uppfyllda. 

Med elevs bostad jämställs boende för elev som har stödfamilj eller korttidsboende 
enligt Jag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
boende i familjehem. 

5.3 Ansvar 
Information 
Uppdaterad information om skolskjuts ska finnas på Sala kommuns hemsida 
www.sala.se 

Personligt överlämnande 
Finns ett skriftligt beslut om personligt överlämnande av elev pga. särskilda skäl till 
eller frän skolskjutsen får eleven inte under några omständigheter lämnas ensam. 
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Byte av folkbokföringsadress under termin 
När elev flyttar under termin så är grundskolans praxis att eleven får gå kvar i 
skolan terminen ut innan skolbyte, om eleven så önskar. Undantag görs för årskurs 6 
och 9, samt årskurs 3 på Åby skola, där eleven får gå kvar hela läsåret. skolskjuts 
kan sökas från nya adressen till skolan, utifrån de kriterier som anges i riktlinjerna. 

Delat ansvar, väg till och från hållplats 
Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan föräldrar, kommunen, 
väghållaren och trafikutövaren. Barn är inte fullt utvecklade för att bete sig på ett 
trafiksäkert sätt i alla situationer. 

• Föräldrarna ansvarar för eleven på dess väg från hemmet till skolan, för 
vistelsen på hållplatsen och till dess att eleven stigit på skolskjutsen. 
Föräldra.rna ansvarar också för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen 
till skolan. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att 
eleven kommer till skolan. 

• Föräldrarna anses ha överlämnat ansvaret till kommunen/ 
skolskjutsutförare när eleven stiger på skolskjutsen, eller när eleven på 
överen:,kommen tid kommer till skolan. 

• Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans på och avstigningsplats, medan 
trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen. 

• Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna 
när eleven på överenskommen tid går från skolan, eller stiger av 
skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet bedömer att transporten på 
grund av väderlek, väglag eller annat, inte kan genomföras på ett trafiksäkert 
sätt ställs resan in och någon ersättningsskjuts anordnas inte. Andra aktörer 
som också har ett visst delansvar är väghållaren och trafikverket 

~ En!igt lugstiftningcn14 unsvarar förtiren för att bälten används under resa 
när resenärens ålder understiger 15 år. Är resenären 15 år eller äldre vilar 
ansvaret för att använda bälte på resenären själv. Eftersom det är angeläget 
att bälten används förutsätts även föräldrarna dela ansvaret genom att 
försöka påverka sina barn att använda bälten. 

Kontantersättning 
I undantagsfall kan avtal mellan vårdnadshavare och Sala kommun om egen skjuts 
av barn och kontant ersättning träffas. Kontant ersättning ska motsvara 
skatteverkets normer för ersättning för tjänsteresor med egen bil. Kontant 
ersättning kan beviljas om det innebär en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig 
lösning för kommunen vid en svårlöst skolskjutssituation. Det innebär att 
vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för barnets transport till skolan mot 
ersättning från kommunen. 

14 Skolskjutsförordningen. 

20 (25) 
2014-03-02 



~SALA 
~KOMMUN 

5.4 Utredning-beslut 
Myndighetsutövning 
Ansökan om skolskjuts beslutas efter individuell prövning. Enligt skollagen kan 
skolskjutsbeslut överklagas som förvaltningsbesvär enligt svenska förvaltningslagen 
22-25 §. Elevresor kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 kap. 
kommunallagen. 

6. GYMNASIESKOLA- elevresor 
Elevresor 
Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. När det 
gäller gymnasieelevers resor har kommunen ingen skyldighet att anordna sådana 
resor, ntan endast ett ;jnsvar för resekostnaderna upp till ett visst belopp 

För g-y.mnasieelever ordnas ingen särskild skolskjuts. Ansökan om skolkm·tj 
elevresor görs hos VL för resande med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan 
om avståndet är längre än 6 km. Om avståndet från bostaden till närmaste hållplats 
är langre än 4 km kan ett begränsat kontant anslutningsbidrag beviljas efter särskild 
prövning. Besvärlig eller riskfylld skolväg berättigar inte ti!! skolskjuts i 
gymnasieskolan. 

Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och gymnasieskolan utgör grunden för beviljande 
av skolkort. SKL:s1ssammanställning av riksgenomsnittet har beaktats vid beslut om 
gångavstånd. 

Avstånd bostad
skola 

Gymnasiet 6,0 km 
Kontantstöd 

Riket medeltal Avstånd bostad
hållplats 

6,0 km 4,0 km 

För elever studerande på annan ort kan utbyte av busskort till kontantstöd vara 
möjligt för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skolan med max 1/30 av 
prisbasbeloppet Grund för detta är avsaknad av kollektivtrafik och eller resande 
med kollektivtrafik är mer eller mindre omöjligt. Beräkning av kontantstöd likställs 
med beräkningsgrunderna för anslutnings bidrag, dvs. ersättningen reduceras med 4 
km/dag enkel resa. KS beslutade 2011-11-17 att ansökningar om kontantstöd under 
studietiden utomlands beviljas på samma villkor som för övriga elever folkbokförda 
inom kommunen. 

7. INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKSÄKERHET SKOLSKJUTS 
Tillsyn och inspektion 
Upplägget för skolskjuts och skoltransport bygger på egenkontroll hos 
trafikleverantörerna. Ansvarig person inom respektive organisation ska dagligen 
dokumentera särskilda händelser, eller intyga att inget finns att rapportera, i en 

15 Sveriges kommuner och landsting 
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särskild trafikliggare. Entreprenören ansvarar för att trafikliggare förs på ett korrekt 
sätt 

Årlig inspektion 
Varje år ska skolskjutslinjer, inklusive hållplatser, inspekteras och provköras med 
lämpligt fordon. Vid inspektionen ska trafik säkerheten uppmärksammas särskilt 
Entreprenören och kommunens transportstrateg ansvarar för att provkörningarna 
genomförs. Återrapportering från inspektionen ska ske årligen till kommunens 
säkerhetsansvarige. 

Elevernas utbildning 
Vid läsårets början ska skolan hålla särskild genomgång med elever som färdas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid av .. och påstigning vid sl{o!an samt rutiner gällande under färd. 
Vidare ska lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband 
med en eventueli olycka. Önskvärt är att entreprenör och fordon varje år deitar i 
olycksfallsgenomgång/övning med eleverna. 

Trafiksäkerhet på väg till och från skolan 
Enskild väg 
skolskjuts körs endast på enskild väg som är av godtagbar kvalitet, det vill säga där 
normal hastighet och rimliga körtider kan hållas utan risk för skador på 
skolskjutsfordonet Normal hastighet bör uppgå tiil 30 km/h på mindre väg. Om 
vägunderhåll väsentligen har eftersatts ställs skolskjutsen in och ansvaret för 
skoltransporten övergår till föräldrarna. skolskjuts kan även ställas in under en på 
förhand fastställd tidsperiod, exempelvis vintertid, på grund av halkproblem, eller 
vid nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. 
Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Framkomlighetsproblem 
skolskjutsen ansvarar inte för att lösa framkomlighetsproblem på grund av 
trafikregleringar, bommar eller ~ndra permanenta eller tHlfäHiga hinder och 
begränsningar. Vid framkomlighetsproblem måste resenären på egen hand, eller 
med biträde av annan, ta sig till närmaste plats som är tillgänglig för 
skolskjutsfordonet 

Säkra skolskjutshållplatser 
Ansvaret för att åtgärda hållplatser ligger i grunden hos väghållaren, som ofta är 
Trafikverket för de lite större vägarna på landsbygden. 

Bälten och bilbarnstolar 
Den som färdas i personbil eller buss ska använda bälte. Det är trafikutövarens 
ansvar att såväl tillhandahåiia, som se tili att bilbarnstolar används där så är 
nödvändigt. 

Service från foraren 
Förarens uppgift är i huvudsak att köra fordonet på ett trafiksäkert och tryggt sätt, 
samt genom sitt bemötande av skolskjutsresenären bidra till att skolskjutsen 
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upplevs positivt. Föraren ska inte åläggas uppgifter som gör att fordonet lämnas 
utan direkt uppsikt. Den service som foraren ger ska ske i direkt anslutning till 
fordonet. Resenären ska på egen hand, eller med hjälp av någon annan, ta sig till 
upphämtningsplatsen liksom från avlämningsplatsen. Föraren hämtar och lämnar 
inte resenären i hans eller hennes bostad. Finns ett beslut om personligt 
överlämnade av skolskjutsresenär f'ar foraren under inga omständigheter hämta 
eller lämna resenären utan personlig kontakt med ansvarig person vid 
överlämnandet. Bam som inte kan gå ska transporteras i den egna rullstolen. 
Föraren ansvarar for att rullstolar forankras på ett tillforlitligt sätt i fordonet. 

Information om eleverna 
I vissa fall kan det vara av betydelse att föraren får information om en elevs sjukdom 
eller funktionshinder. Skolan får lämna sådan information efter föräldrarnas 
godkännande. Föraren har tystnadsplikt om förhållanden som rör elevers 
sjukdomar, funktionshinder eller andra personliga förhållanden. Några läkarintyg 
ska aldrig lämnas till transportören16. 

Avbestä!!ning vid sjukdom eller annan frånvaro 
Vid avbeställning av entreprenadtransport på grund av sjukdom eller annan 
frånvaro ska målsman meddela transportören så snart som möjligt. En friskanmälan 
ska också göras när eleven ska återuppta sitt resande. Vid en eventuell olycka är det 
viktigt att transportör och skola har information om vilka elever som finns med på 
turen. 

skadegörelse 
skadegörelse i skolskjutsfordon ska polisanmälas av entreprenören och 
elev j måisrnan är ersättningsskyidig. 

Extra eiever f personer med på turen 
skolskjutseleverna har företräde till plats entreprenörsbussen, extra personer 
medges åka med i mån av plats. 

8. DAGVÅRDSRESOR 
Dagvård 
rör personer med demenssjukdom finns kommunal dag-vård för aktivering av den 
enskilde och t.ex. som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet. 
Denna dagvård är behovsprövad och biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen. 
Samtliga som besöker dagvård av denna typ är i lagens mening dock inte berättigade 
till färdtjänst. 

Dagverksamhet 
Vid kommunens servicehus finns dagverksamheter där det erbjuds 
rehabiliteringsinsatser samt olika former av sociala aktiviteter för att skapa 
möjlighet till kontakt och gemenskap med andra. De aktiviteter som erbjuds vid 

16 Enligt sekretesslagen SFS 1980: l 00 
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dagverksamheterna är öppna, utan biståndsbedömning, för samtliga kommunens 
medborgare och inte beroende av om man bor eller inte bor i ett särskilt boende. 
Flera av Dagverksamheterna vänder sig till personer som bor i eget boende. 
Verksamheten är belägen inom kommunens särskilda boenden på Ekebygården och 
Kaplanen i Sala, Lindgården i Kila och Björkgården i Västerfärnebo. Inriktningen är 
allmän samvaro, gymnastikgrupper, bingo, enkelt hantverk samt promenader. 

För att skapa rättvisa gällande resekostnader fattades beslut i kommunfullmäktige 
2009-01-29 §12 
att: 
Färdtjänstresor till och från dagverksamheterna och dagvård för personer med 
demenssjukdom som vård och omsorgsförvaltningen driver för den enskilde skall 
kosta motsvarande vad som fastställts vara lägsta avgift för VL.s busstaxa inom zon 
B för kollektivtrafik. 

Samma taxa ska gälla för persor1er utan fä.rdtjJnsttlllstånd då de 1eser tiH och från 
kommunala dagverksamheter. Taxan gäller även för personer som saknar 
färdtjänsttillstånd och som beviljats bistånd för att besöka kommunal dagvård för 
personer med demenssjukdom. Dessutom gäiler samma taxa även för personer med 
psykiska funktionshinder som reser ti!! och från kommunala dagverlr.samheter, där 
insatsen är behovsprövad och biståndsbedömd enl. SoL. 

Resorna ska samordnas med övriga anropsstyrda transporter. 

9. RESOR TILL DAGLIG VERKSAMHET LSS 
Ingenstans i LSS lagen står att kommunen är skyldig att tillhandahälla och bekosta 
resor till och från insatsen daglig verksamhet. 
I cirkulär 1994:49 frän Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner har 
rätt att ta ut avgift av den enskilde efter grunder som kommunen själv bestämmer 
och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Resor tillhör inte de insatser som den enskilde har rätt till enligt LSS. Kostnaderna 
för resor till och från den dagliga verksamheten skall därför betalas av den enskilde. 
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till färdtjänst efter de grunder 
som gäller för färdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader oavsett 
färdsätt, till den dagliga verksamheten bör den enskilde själv inte behöva betala mer 
än andra. 

Handläggaren handlägger resor tiH daglig verksamh~t LSS för personer med beslut 
om daglig verksamhet enligt LSS. Kriterierna för resor är att personen har 
väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel, även stort 
avstånd till verksamheten kan vara skäl. Inget beslut om färdtjänst krävs, men 
kriterierna jämställs med de som är för att få färdtjänst beviljad. Resandet 
samordnas med övrig anropsstyrd trafik. 

Enligt KF beslut §75 2009-09-10 är taxan till och från daglig verksamhet 
motsvarande ett månadskort/pendlarkort med VL för resande person. 
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Övriga transporter som avser resor mellan olika verksamheter inom daglig 
verksamhet under dagen, ska vara stabila, långsiktiga och i god tid planerade för att 
möjliggöra samplanering samt finansieras av transportenheten. 
Enstaka och tillfälliga resor planeras, utförs och bekostas av daglig verksamhet. 
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Bilaga KS 2014/12/1 

Sala kommun PM 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon 2014-01-12 

Remissyttrande över u 3:51 om Skydd för geografisk information 
Sala kommun har inbjudits att yttra sig över utredningen "Skydd för geografisk information" SOU 

2013:51. Utredningen syftar till att göra en översyn av lagen (1993:1742) om skydd för 

landskapsinformation och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation, samt att 

särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. Dessa båda 

författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering, samt om registrering och 

spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretesskrav rörande rikets säkerhet och 

totalförsvarets behov. 

Förslag Ull beslur 
Sala kommun lämnar remissyttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk information, med 

innebörden att kommunen ställer sig bakom utredningens tankar och överväganden. 

(Alternativet är att avstå från att lämna yttrande, rnen jag tycker inte att det känns rätt att göra så, 

när Sala kommun nu är inbjuden som remissinstans.) 

Utredningen föreslår att den nuvarande lagstiftningen ersätts av en moderniserad lagstiftning som 

skyddar geografisk information, varvid det hittillsvarande begreppet skydd för landskapsinformation 

byts mot geografisk information. Detta innebär ingen definitionsmässig förändring utan är 

egentligen endast en språklig modernisering. 

Med geografisk information enligt den föreslagna nya lagen avses lägesbestämd information 

avseende förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen, såväl 

naturliga som konstgjorda företeelser. Utredningen tar också hänsyn till den tekniska utvecklingen 

och allmänhetens tekniskt allt mer utbredda användning av funktioner som behandlar geografisk 

information. Till exempel genom användning av olika GIS-funktioner och satellitnavigering. 

Det konstateras vidare att det alltjämt finns behov av att skydda viss geografisk information med 

hänsyn till rikets säkerhet och till totalförsvarets behov. Samtidigt är skyddsbehovet utifrån det 

säkerhetspolitiska läget föränderligt, vilket också behöver beaktas. Dessa skyddsbehov måste ställas i 

relation till yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Utredningen konstaterar att det finns behov 

av att närmare studera detta i ett annat utredningsuppdrag. 

Den reglering som avser sjömätning är föremål för en ordentlig genomlysning i utredningen och ett 

antal regelförenklingar föreslås, bl a med en förenklad tillståndsplikt Dock är det min mening att 

dessa regler inte är relevanta för Sala kommuns del, varför jag inte går in närmare på dessa här. 



Vad gäller tillstånd för spridning av geografisk information, menar utredningen att det alltjämt finns 

ett behov av tillståndsplikt, men att vissa regelförenklingar behöver genomföras, samt att 

tillståndsgivningen överförs från försvarsmakten tilllantmäteriverket Dock föreslås sjöfartsverket 

behålla tillståndsgivningen gällande sjöterritoriet. 

För att säkerställa skyddet för civila skyddsobjekt, föreslås länsstyrelsen få i uppgift att informera 

försvarsmakten om dessa, för att få en ändamålsenlig sekretessprövning. Försvarsmakten ska 

följaktligen, i samråd med säkerhetspolisen, värdera skyddsbehovet för såväl civila som militära 

skyddsobjekt vid lantmäteriets och sjöfartsverkets tillståndshantering. 

Utredningen har även övervägt att införa ett generellt tillståndskrav för elektronisk lagring av 

omfattande sammanställningar av öppen geografisk information till skydd för försvarssekretessen, 

men funnit att en sådan ordning inte skulle vara ändamålsenlig och dessutom olämplig med hänsyn 

till syftet med lagen om geografisk miljöinformation. Utredningen förslår följaktligen att 

tillståndskravet för att inrätta databas för geografisk information slopas. 

l tjänsten 

Rickert O l zon 

be redskapssamord n a re 
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• •--------REGERI NGSKANS Ll ET 

Försvarsdepartementet 

Rättssekretariatet IRS! 

Mia Persson 

Telefon 08-405 20 97 

Remiss 

2013-10-21 

Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) 

Remissinstanser: 

l. Sundsvalls tingsrätt 
2. Kammarrätten i Göteborg 
3. Justitiekanslern 
4. Domstolsverket 
5. Åklagarmyndigheten 
6. Rikspolisstyrelsen 
7. Säkerhetspolisen 
8. Datainspektionen 
9. Försvarsmakten 
10. Försvarets materielverk 
11. F örsvarets radioans talt 
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
13. Kustbevakningen 
14. Totalförsvarets forskningsinstitut 
15. Statens haverikommission 
16. Statens Fastighetsverk 
17. Fortifikationsverket 
18. Länsstyrelsen i Blekinge län 
19. Länsstyrelsen i Gotlands län 
20. Länsstyrelsen i Kalmar län 
21. Linsstyrelsen i N arrbottens län 
22. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
23. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
24. Statskontoret 
25. Lantmäteriet 
26. Statistiska centralbyrån 
27. Försvarshögskolan 
28. Vetenskapsrådet 
29. Sveriges bntbruksuniversitet 

Pos/.Jdress 
103 33 Stockholrn 

f0lefom(lxel 

08-405 10 co 
rMehx 
08-723 Il 8<J 

E -p-:~st: la. rcgislr atcr@reg<.>r 1 rgs~an 'i l i et .5e 

r-sALA KOMM!JN 
Kommunstvrelsens förvaltning 



30. Naturvårdsverket 
31. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
32. Havs- och vattenmyndigheten 
33. Post- och telestyrelsen 
34. Sjöfartsverket 
35. Transportstyrelsen 
36. Sveriges geologiska undersökning 
37. Affärsverket svenska kraftnät 
38. Riksantikvarieämbetet 
39. Regelrådet 
40. Sveriges Kommuner och Landsting 
41. Stockholms kommun 
42. Haninge kommun 
43. Vaxholms kommun 
44. V eliinge kommun 
45. Uppsala kommun 
46. Linköpings kommun 
47. Karlskrona kommun 
48. Varbergs kommun 
49. Skövde kommun 
50. Östersunds kommun 
51. Kurnia kommun 
52. Strängnäs kommun 
53. Orust kommun 
54. Borgholms kommun 
55. Strömstads kommun 
56. Oskarshamns kommun 
57. Malåkarnmun 
58. Årjängs kommun 
59. Nässjö kommun 
60. Ystads kommun 
61. Sala kommun 
62. Morakommun 
63. Söderhamns kommun 
64. Bodens kommun 
65. Kiruna kommun 
66. Environment C lirnate Data Sweden 
67. IT&T eickomföretagen 
68. Merria AB 
69. SIS, Swedish Standards Institute 
70. Svenska Orienteringsförbundet 
71. Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Remissnren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 
28 februari 2014. Svaren bör l:imnas både på papper och per e-post till 
f o .re g is t ra to r(i!'re gering s bns lie t.se . 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta 
inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning 
hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet 
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens promemoria 
Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

fi"L~ ~ ~i1e~~}J 
rättschef 

Kopia till 
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 



Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag har varit att se över lagen (1993:1742) om 
skydd för landskapsinformation och förordningen (1993:1745) om 
skydd för landskapsinformation. I uppdraget har ingått att särskilt 
analysera och ta ställning till om lagens definition av landskaps
information är ändamålsenlig och om det finns behov av att ut
sträcka eller inskränka lagen~ tillämpningsområde. Utredaren ska 
ha som utgångspunkt att landskapsinforrnation son1 är känslig ur 
sekretessynpunkt fortfarande ska skyddas. Utredaren ska ö.ven ta 
ställning till vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för till
ständshanteringen och utarbeta förslag till den författningsreglering 
som bedöms nödvändig. 

En ny lag och förordning om skydd för geografisk information 
föreslås 

Utredningen föreslår att den nuvarande regleringen i lagen och 
förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en 
ny lag och förordning om skydd för geogr•.fisk information. Som 
framgår av namnet föreslår utredningen att begreppet landskaps
information byts ut mot geografisk information. Förslaget syftar 
int:~ tiU uRgon fö!ändring i fclga cm vad som avses med begreppet 
utan avsikten med den språkliga ändringen är att uppnå en mer 
enhetlig och modern begreppsbildning. Med geografisk informa
tion enligt den nya lagen avses lägesbestämd information avseende 
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och 
havsbottnen. Det kan således röra sig om håd(;> naturgivna föremål 
och konstgjorda företeelser som byggnader och vägar etc. Skälet 
till att utredningen föreslår en ny reglering är att den nuvarande är 
föråldrad och i vissa delar onödigt svårbegriplig. Utredningen har 
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strävat efter att föreslå en modern och flexibel iagstiAO.iAgsom 
möjliggör en anpassning till den pågående teknikutvecklingen som 
innebär att alltmer detaljerad geografisk information blir tillgänglig 
för allmänheten. Det bör dock betonas att fjärranalyssatelliternas 
allt bättre upplösning, och förmåga att göra observationer genom 
allt större vattendjup, innebär att en tidpunkt kommer att infinna 
sig då det kanske kan ifrågasättas om det är lämpligt hålla fast vid 
en skyddslagstiftning av det här aktuella slaget. 

Frågan om skyddsintresset och kopplingen 
till försvarssekretessen 

Nuvarande lagstiftnillg bygger på att den iilisiåndsy,ivande myndig
heten ska beakta grunderna förförsvarssekretessen vid prövningen 
om tiiistånd ska meddelas eller inte. Det står emellertid klart att det 
säkerhetspolitiska läget har förändrats sedan !agem tillkomst. Det 
har medfört att andra eller ytterligare krav ställs på sii.kerheten; vilket 
i sit;t tur innebär att vilka uppgifter som kan anses som känsliga med 
hän>y11 till rikecs säkerhet har förimdrats. Det kan också ha inne
burit att det finns ett behov av bestämmelser som tar r.ikte oå ett 
annat skyddsintresse än vad som omfattas av gällande sekr'etess
be•tämmelser, exempelvis uppgifter som rör allmän säkerhet. Med 
hänsyn till bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och i ytt
randefrihetsgrundlagen föreligger enligt utredningen rättsliga hinder 
att utvidga skyddsintresset med uppgifter som inte har betydelse 
för rikets försvar. Att lägga fram förslag som innebär ändringar i 
dessa grundlagar är en omfattande och komplex fråga som inte 
ingår i utredningens uppdrag, 

Utredningens bedömning är att.samhällsutvecklingen och genom
förandet av Inspiredirektivet1 genom lagen (2010:1767) om geo
graH'ik mjljöinformation h~r med.fört behov av att s<; öv1::r 0111 

nuvarande sekretessbestämmelser är tillräckliga för att tillgodose 
nuvarande och framtida behov av att skydda uppgifter med hänsyn 
till allmän säkerhet. Fdgan ingår däremot inte i utredningens upp
drag utan bör i.stället övervägas i särskild ordning. 

1 
.. Eu.ropaparlamentets och ddets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av 
en infr.istruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen. 
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Sjömätning 

I dag· krävs det tiilstånd för att utföra sjömätning inom Sveriges 
~jöterritorium med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler och 
för sjömätning i hamn av den som svarar för en allmän hamn. V ad 
som avses med sjömätning framgår inte av lagtexten. Utredningen 
föreslår att en legaldefinition införs och att det med sjömätning 
avses registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i 
ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde. 

Utredningens bedömning är att sjögeografisk information avse
ende vissa områden inom svenskt sjöterritorium alltjämt bör skyddas 
genom ett tillståndsförfarande vid sjömätning för att tillvarata 
Försvarsmaktens intresse av att skydda uppgifter som är hemliga 
enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det 
ligger i ~akcns natur att det inte går att göra allmänt känt vilka 
dessa områden är. Att behålla ett så utsträckt tillståndsförfarande 
som råder i dag är dock inte ändarnålsenligt eftersom den bristande 
efterlevnaden och kontrollen gör att regelve1·ket inte bidrar till att 
skydda känslig information utan i stället leder till onödig byråkrati. 
Dagens navigationsteknik innebär de:;sutom att det numera är möjligt 
för vem som helst att utföra .sjö matning på ett enkeit sätt och utan 
omfattande kostnader. 

Utredningen före>lår mot denna bakgrund att det även fortsätt
ningsvis ska ls.rävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges sjöterrito
rium med undantag i insjöar, vattendrag och kanaler och för den 
sjömätning som utförs i allmän hamn av den som svarar för hamnen. 
Utredningen föreslår dessutom att sjömätning i ringa omfattning 
undantas från tillståndskravet. Tillståndskrav•et kommer därmed att 
gälla systematisk sjömätning, dvs. sådan som sker med special
utrustn)ng. Att använda utrustning som normalt används vid sjö
fart, fiske eller för fritidsändamål faller däremot normalt utanför 
lagens krav på tillstånd. Bakgnmden till utredningens ställnings-
t::~o-(lndP 1' dpnn'l .1.,.1 :;,. -:.t-t- d""-t ::>r ;nct riQn ffi""'" ,.....,.......,:,..t-,. ... .,...,...1e J7 
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ningen av djupförhållanden som är känslig från försvarssynpunkt. 
I den nya bestämmelsen har rekvisitet särskilda skäl ersatts med 

skrivningen att tillst~nd ska beviljas om det inte kan antas medföra 
skada för totalförsvaret. Förändringen är inte avsedd att medföra 
en förändring i förMlhnd~ till nnv~.'·and~ tillämpning. 

Utredningen förslår vidare förändringar när det gäller vilken 
myndighet som ska ansvara för ti!lståndshanteringen. Sjöfartsverket 
ska enligt förslaget besluta i frågor som rör tillstånd till sjömätning 



och Försvarsmakten ska lämna Sjöfartsverket upplysningar som 
behövs för att verket ska kunna ta ställning till om tillstånd ska 
meddelas eller inte. Däremot föreslås ingen förändring när det 
gäller vilka myndigheter som får utföra sjömätnillg utan att ha 
ansökt om tillstånd. Det innebär att sådan rätt alltjämt tillkommer 
Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersök
mng. 

Det ska införas en möjlighet för tillståndsgivande myndighet att 
i föreskrift meddela undantag från kravet på tillstånd. skälet bakom 
förslaget är den snabba teknikutvecklingen och genom den före
slagna regleringen blir lagstiftningen mer flexibel. Ett exempel är 
att det i framtiden kan finnas en faktisk möjlighet att undanta all·· 
m:inn~ farleder från tillståndskravet. 

Utredningen har funnit skäl att införa en särskild reglering när 
det råder höjd beredskap eller under annan 1:id som reg.,ringen 
bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Under 
sådana förhållanden gäller inte undantagen för sjömätning i ringa 

.. omfattning eller i allmän hamn och inte heller de undantag som 
meddelats i föreskriftEr av tillståndsgivande ~y,yndighet. 

Utredningen föreslår även att det införs en mOilighet för till
ståndsgivande myndighet att upphäva eller ändra tillståndsbeslut 
vid höjd beredskap eller under annan tid som regeringen bestäm
mer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. 

Utredningen föreslår ingen ändring i· sak när det gäller möjlig
heten att meddela förbehåll i •tillståndsbeslut. För att tydliggöra att 
ett förbehåll inte är ett självständigt beslut utan ett villkor som 
uppställs i ett tillståndsbeslut ska·o;det förbehlll bytas ut mot be
greppet villkor. 

Slutligen har utredningen inte ansett det lämpligt att införa bestäm
melser om krav på redovisning av sjömätningsresultat. 

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg 

Utredningen föreslår endast mindre förändringar när det gäller 
bestämmelserna som handlar om tillståndskrav för fotografering 
eiler iiknande registrering fråniuftfartyg; Utredningen föreslår att 
rekvisitet särskilda skäl slopas och att det av be:>tämmelsen i stället 
ska framgå att tillstånd ska ges om det inte kan antas medföra sb.da 
för totalförsv~ret. Förändringen är_ inte avsedd att medföra en för
ändring i förhållande till nuvarande tillämpning. Övriga föränd-
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tingar är endast av språklig karaktär och saknar betydelse i sak. 
Utredningen föreslår vidare att möjligheten att meddela förbehåll i 
tillståndsbeslut ska. överföras till den nya regleringen. Begreppet 
förbehåll föreslår utredningen ska bytas ut mot villkor. Det bakom
liggande skälet är samma som när det gäller. regleringen som avser 
sjömätning. Utredningen föreslår inga förändringar när det gäller 
vilken myndighet som ska ansvara för tillståndsgivningen eller i 
fråga om vilka myndigheter smn ska få .utföra fotografering eller 
liknande registrering från luftfartyg utan att ha ansökt om tillstånd. 
Det innebär att Försvarsmakten är tillståndgivande myndighet och 
att Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, 
Sveriges geologiska undersökning, Sveriges. meteorologiska och 
hydrologiska institut, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna 
inte heller i fortsättningen behöver ansöka om tillstånd. 

Tiiistånd för spridning av geogi'afisk i:nfonnatiiln 

Utredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd 
för spridn:mg av vissa sammanställningar av geografi~k inforrnation. 
Med en sammanställning av geografisk information avses enligt den 
nya regleringen geografisk information i form av avbildning, beskriv
ning eller mätning. Det saknas således betydelse vilken teknik som 
använts vid framtagningen och i vilken form upp~;ifterna presenteras 
.så länge det rör sig om geografisk information. Spridningstillstånd 
ska krävas för en sammanställning av geografisk information om 
förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett 
vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av 
insjöar, vattendrag och bna!er. Bestämmelsen är delvis ny på så sätt 
att förslaget undantar motsvarande geografiska områden inom vilka 
det inte krävs tillstånd för sjömätning. Från tillståndskravet undan
tas ;ned den ovan angi·n1a formuleringen även vanliga fotografier 
som avbildar företeelser ovan vattenytan, exempelvis semesterfoto
grafier som varken avser förhållanden i ett visst vattenområde eiler 
en viss sträcka av ett vattenområde. 

Utredningen föreslår vidare vissa förändringar nar det gäller 
spridningstillstånd som ~_v<o;er en sammanställning av landgeografisk 
information, dvs. geografisk information av andra delar av svenskt 
territorium än nämnda del av sjöterritoriet. Krav på spridnings
tillstånd ska gälla om informationen har inhämtats från luftfartyg 
genom fotografering eller liknande registrering. Förslaget innebär 



att bestämmelsens tillämpningsområde, inskränks i förhållande till 
i dag eftersom information som har inhämtats på annat sätt inte 
längre är tillståndspliktig. I bestämmelsen görs inte längre undantag 
för kartor av en viss skalstorlek eller för material 'SOm framställts 
före ett visst årtal. Den typen av undantag får i ställ<'t göras i före
skrifter av tillståndsgivande myndigheter. Utredningen föreslår att 
tillståndsgivande myndigheter ska ha möjlighet att efter 
medgivande vidta retuscheringsåtgärder i det material som är förc
mål för prövning i tillståndsärendet. Någon motsvarighet finns inte 
i 1993 års lag. 

Utredningen föreslår ändringar i fråga om ansvar för tillstånds
hanteringen. Lantmäteriet ska enligt utredningens förslag överta 
Försvarsmaktens uppgifter som tillståndsgivande myndighet när 
det gäller iandgeograiisk information. Sjöfartsverket ska dock även 
fortsättningsvis ansvara för tillståndsförfarandet som avser samman
ställningar över Sveriges sjöterritorium. 

UtreQ'lingen föreslår ·därutöver att san1manställr.jngar av geo
, grafisk information som har framställts endast med hjälp av fjärr
analys från satellit även fortsättningsvis ska undantas från till
ståndskravet. Till skillnad från den nuvarande ordningen ska det 
endast krävas tillstånd om information som tagits fram med hjälp av 
fjärranalys har ställts samman med annan tillståndspliktig informa
tion. Är den andra informationen däremot inte tillståndspliktig blir 
inte heller kombinationsprodukten det. Därutöver ska i fortsä:;t
ningen med utredningens förslag sådana sammanställningar som 
tagits fram inom rarilen för Sveriges internationella åtaganden, som 
exempelvis fördraget om obser.rationsflygning:i:r .den 24 111an; 1992 
(SÖ 2002:61), undantas från kravetpå tillstånd. 

Det föreslås vidare ;tt de tillståndsgivande t.l:lyndighererna ska 
kunna meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för 
sammanställningar som avser vissa geografiska områden eiier för 
sådan information 30I11 ~· uLforntad ·pa sådant sätt att de inte kan 
anses medföra skada för totalförsvaret, 'om de sprids. Det är en skill
nad från nuvarande ordning då endast Försvarsmakten har en sådan 
möjlighet. Förslaget innebär dessutom att regleringen kan anpassas 
efter teknikutvecklingen genom att tillståndsgivande myndi1~heter 
k ' . l d . ,.. . l ' ' ' Il likn' ' an tm.aant2. !!laterl:L. me Y1SS upp.~.osn1ng, sn:<listor1ert: t er an•le 
fiån cillståndskravet. 

Nuvarande möjlighet att meddela enskilda undantagsbeslut ska 
inte finnas kvar i den nya regleringen eftersom samma re~nltat b.n 
uppnås genom att meddela g~nere!Ia beslut om tii!stånd. 
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· Utredningens analys har gett vid handen att det i dag saknas till
räddig information om de civila skyddsobjekten för att Lantmäteriet 
ska kunna göra en ändamålsenlig sekretess prövning. Detta leder till 
extraarbete för Lantmäteriet och ett sämre sekretesskydd. För att 
säkerställa att tillståndgivande myndigheter har tillgång till relevant 
och fullständig information rörande de objekt eller liknande som 
ska skyddas föreslår utredningen att det införs ett krav för läns
·styrelserna at:t underrätta Försvarsmakten om de beslut de med
delat enligt 7 § andra och tredje styckena skyddslagen (2010:305) 
soin avser objektets utsida samt även lämna upplysningar om vilka 
uppgifter om skyddsobjekten som har legat till grund för beslntet. 
Utredningen har ansett det vara angeläget att Försvarsmakten gör 
en' bedömning av vad som bör beaktas ur skyddssynpunkt både när 
det gäller de- militära och de civil.;, skyddsvbjekten, eftersom det 
inte ·kan föru.tsättas att civila myndigheter bar den specialkunskap 
·somc krävs för att ge specifika instruktioner om vad som år känslig< 
på varje objekts utsida. Försvarsma:.:ten ska därför i likhet med vad 
som gäller enligt den nuvarande ordningen lämna d<! uppgifter som 
Sjöfartsverket och Lantmäteriet behöver i sin tilbtåndsprövning. 
Utredningen föreslår att Försvar~tnaktc:n ska sa1nd.da med Säkcr
hetspolisen innan uppgifterna lämnas. Utredningens bedömning är 
att det i nuläget inte finns skäl att ha kvar en upplysningsskyldighet 
fÖr Myndigheten för samhälisskydd och beredskap och föreslår 
därför att den ska upphöra. 

· Beslut ska även fortsättningsvis kunna förenas med förbehåll. 
Utredningen föreslår dock att begreppet förbehåll byts ut mot vill
kor. Förändringen är avsedd att tydliggöra att förbehåll inte är ett 
självständigt beslut utan ett villkor som uppställs i ett tillstånds
beslut. 

Utredningen föreslår inga förändringar i fråga om myndigheter 
som i förordning ges tillstånd att sprida geografisk information. 
Det i..titcb~r att Försvarsmakten, Lantmäteriet· och Sj-nfartsverket inte 
behöver ansöka om tillstånd för att sprida geografisk information. 

Tillståndskravet för inrättande av databas för lagring 
~V geograft~k -inf«)rrr~ation slopas 

I dag krävs det tillscånd för inrättande av databas som innehåller 
geografisk information. Utredningens bedömning är att ett krav på 
tilistånd för inrättande ( dler lagrii1g) av gl:ografisk information i 
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syfte att skydda känslig information inte är effektivt och ändamåls
enligt. Den •reglering som återfinns i 7 § första eller andra stycket 
skyddslagen (2010:305) samt 30 och 32 §§samma lag och den regle
ring om krav på spridningstillstånd för viss geografisk information 
somfinns i lagen (0000:00) om skydd för geografisk information är 
i s.tället ·ett mer praktiskt hanterbart, ändamålsenligt och effektivt 
sätt att förhindra att känslig information kommer i orätta händer. 
Regler om informationssäkerhet finns dessutom i säkerhetsskydds
la:gstiftningen. Utredningen har även övervägt att .införa ett generellt 
tillståndskrav för elektronisk lagring av omfattande sammanstäli
ningar av öppen geografisk information till skydd för försvars
sekretessen men funnit att en sådan ordning inte skulle vara ända
n1ålsenlig och dessutom olämplig med hänsyn tiH syftet n1ed !2.gen 
om geografisk miljöinformatinn. Utredningen förslår således att 
bestämmelsen om krav på tillstånd för inrättande. av databas för 
lagring av geografisk information samt de bestämmelser som hör 
sarurnan med detta tillståndskrav slopas. 

ÖveJ:Vakning 

I den nuvarande regleringen saknas det regler om övervakning. 
Övervakning kommer i fråga när det gäller sjömätning och utred
ningens bedömning är att en förutsättning för &tt förhindra illegal 
sjömätning är att det införs ett övervakningsförfa:rande. Utred
ningen föreslår att Kustbevakningen får till uppgift att övervaka att 
reglerna om tillstånd för sjömätning efterlevs genom att en särskild 
bestämmelse i la.gen (19S2:395) om Kustbevakningens medverkan 
vid polisiär övervakning (LKP) införs. Utredningen föreslår även 
att det införs en bestämmelse som möjliggör för tjänsteman vid 
Kustbevakningen att ta egendom i beslag. Den möjligheten ska 
finnas om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår 
brott mot lagen om skydd lagen om skydd för geografisk informa
tion avseende egendom som kan antas bli förverkad eller som kan 
antas ha betydelse för utredningen om brottet. Slutligen föreslår 
utredningen att Sjöfartsverket som tillståndsgivlnde myndighet ska 
lämna de upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullfölja 
sina uppgifter enligt LKP. 
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StTaffansvar och förve.rkande 

Utredningen föreslår t:Vå förändringar när det gäller bestämmel
serna om straffansvar och förverkande. Straffskalan för otillåten 
fotografering eller liknande registrering från luftfartyg ska enligt 
förslaget höjas från böter eller fängelse i högst sex månader till 
böter eller fängelse i högst ett år. Skälet till föreslaget är att brott 
mot bestämmelsen endast kan uppstå i situa·tioner då Sverige är 
särskilt sårbart. Dessutom möjliggör fotografering eller liknande 
registrering från luftfartyg att geografisk information i ett mycket 
detaljer2.t format kan fvamstiillas. Förslaget innebär att straffskalan 
motsvarar den för otillåten sjömätning och otillåten spridning samt 
straffskalan so1n aktualiseras vid ö;rcrträdclse <!.V bestämmelsern;J. i 
7 § skyddslagen, vilket leder till en mer enhetlig reglering på området. 
Utredningen förslår att det även fortsättningsvis ska finnas en 
bestämmelse som innebär ansvarsfrihet för ringa brott. För att 
s;;kcrstä!la att en mildare straffskala inte blir tillämplig än den som 
anges i lagen om skydd för geografisk information föreslår utred
ningen att det ska fran1gå av straffbestämn1elsen att brottsbalkens 
bestämmelser blir til!älnpliga i fall där gärningen i brottsb<1Jken är 
belagd med samma eller strängare straff. Det anförda är en för
ändring i förhållande t ii! nuvarande ordning eftersom. den innebär 
att brottsbalkens bestämmelser har företräde även vid en mildare 
straffskala. Bestämmelsen som rör förverkande föreslås överföras 
till den nya lagen och inte ändras i sak. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunstyrelsen 

Förslag till avkastningsmodell för Sala kommuns skogsinnehav 
I dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75 o/o av tillväxten, dvs. vi bygger upp ett större virkesförråd. Tillväxten sett över 
hela skogsfastigheten är ungefär 25 000 skogskubikmeter (m3sk)/år. (25 000 m3sk 
= 21 000 m3fub. Vi avverkar drygt 15 000 m3fubjår). 

AVKASTNINGSMODELL, FÖRSLAG 1 
Avkastningskrav som löper över längre tid, förslagsvis 5 år, minimum 3 år. Det ger 
ett utrymme att lämna ett större/ mindre resultat från skogen ett enskilt år. Hur 
mycket som kan tas ut från skogen styrs då delvis av hur virkesmarknaden ser ut. Är 
det bra virkespriser ökas avverkningsvolymen. Går virkespriserna ner finns då möj
ligheten att dra ner på avverkade volymer istället. Önskas en garanterad årlig av
kastning, kan då ett lägre belopp sättas som ett årligt avkastningskrav. 

Fördelen med denna modell är att vi inte behöver överavverka när priserna är då
liga (dåliga priser= större avverkningsvolym för att uppnå avkastningskravet J. 
Nackdelen är svårigheten att förutsäga hur prisläget ser ut kommande år. Sätts inget 
belopp för årligt ett avkastningskrav så riskerar man att avkastningen blir snedför
delad över tidsperioden, och skogen ger då ingen "garanterad" avkastning per år. 
Sätter man däremot ett för högt belopp för årlig avkastning så minskar fördelarna 
med att anpassa avverkningarna efter konjunkturen. 

AVKASTNINGSMODELL, FÖRSLAG 2 
Avverkning av en given virkesvolym varje år. 

Fördelen är att vi inte riskerar att överavverka och att vi håller oss inom de volymer 
som skogen kan ge. 

Nackdelen är att inkomsten då inte är garanterad, utan kommer att följa prisbilden 
för virket. Enligt denna modell styrs inte avverkningarna efter konjunkturen och då 
fås heller inte de vinster som detta medför. 
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ALTERNATIV NR 3 
En kombination av förslag 2 och 3, avverkningsvolymen sätts för 5 år framåt och 
avverkningarna utförs då priserna är som högst. Alternativt kan ett belopp för årlig 
avkastning sättas. 

Fördelarna är att uttagen ur skogen inte riskerar att bli för stora, och vinster kan 
göras genom att avverkningar sker då konjunkturen är gynnsam. 

Nackdelar är att sätts inget belopp för årligt ett avkastningskrav så riskerar man att 
avkastningen blir snedfördelad över tidsperioden, och skogen ger då ingen "garan
terad" avkastning per år. Sätter man däremot ett för högt belopp för årlig avkastning 
så minskar fördelarna med att anpassa avverkningarna efter konjunkturen. 

TEKNlSKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 
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""' KOMMUN 
PER SKOG 

DIREKT: 0224-74 7808 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 

Utvärdering bilpool 
KSF fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2010-06-10 att införa en bilpool som syftar 
till att effektivisera tjänsteresor för Sala kommuns tjänstemän. År 2009 kördes 
kommunbilarna drygt 135 000 mil till en kostnad på knappt fem miljoner. Samtidigt 
fick 523 personer ersättning för 29 000 mils körning med egen bil i tjänsten till en 
kostnad på 7 60 000 kronor. 

Verksamheternas bilkostnader täckte inte den verkliga kostnaden för bilarna utan 
bilbudgeten för Teknisk service hade ett underskott på ca 1 milj kr. Behovet av nya 
bilar var stort då kommunen skulle ta över hemsjukvården_ Önskemålet var minst 6 
nya bilar samtidigt som det fanns en målsättning att minska ner på antalet bilar. Det 
fanns också önskemål om att hemtjänsten skulie få tillgång till garageplatser för sina 
bilar då de körde i alia väder. Kravet var att biipooien skulie bära sina egna 
kostnader- allt inräknat. 

2012-09-01 infördes en bilpool där i stort sett alla bilar utan specialutrustning är 
tillgängliga för alla tjänstemän som behöver resa i tjänsten. 

Bilarna kan bokas månadsvis eller timvis. De som dagligen behöver använda bil i 
tjänsten såsom hemtjänsten, bokar bilar månadsvis. Övriga verksamheter som 
sporadiskt behöver bil bokar per timme. 

Det finns verksamheter som av bekvämlighetsskäl är villiga att betala extra av 
kommunens skattemedel för att slippa dela bil med andra. Teknisk service har dock 
fått mandat att bestämma om en verksamhet får låsa en bil för månadsbokning eller 
om de ska använda timbokning. Kravet är att bilen ska köras minst 100 mil i 
månaden och användas i stort sett dagligen. Här har det varit tuffa förhandlingar. 

De flesta bokningsbara bilarna placerades i garage för att uppf'ylla hemtjänstens 
önskemål om varma bilar. Vidare genomfördes en efterlängtad rationalisering med 
att montera en alkotest på nyckelskåpet för att kunna ta bort alkotesten ur bilarna. 
Alkotester är dyra att köpa in och underhålla. 

Under oktober månad har ett frågeformulär skickats ut till alla chefer för spridning 
till sina bilpoolsanvändare, med frågor om hur de upplever bilpoolen och dess olika 
delar. Intresset att besvara enkäten har varit svalt vilket v! tolkar som positivt för 
bilpoolen. Är man nöjd med en sak så bemödar man sig inte att framföra någon 
positiv kritik, till skillnad när man är missnöjd. 43 personer har svarat på enkäten 
och många har också varit nöjda. De flesta problem har berott på inkörningsproblem 
och på dålig disciplin av användarna. Bilar som inte tankas upp efter användning och 
fordon som saknas inte kommer tillbaka i tid eller lånas av misstag. Men det har 
framkommit en del förbättringsförslag som ska genomföras. 
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FÖRBÄTTRINGsÅTGÄRDER 

• Bättre information om drivmedel och andra egenheter hos bilarna 

• Tydligare information om garageplatser eller var bilarna finns 

• Tydligare information med telefonnummer i nyckelskåpen 

• Extraljus på bilar som används nattetid 

• Flytt av bilpool från Klövervägen till KSG, där motorvärmare finns 
tillgängliga 

• Körjournalens lpod fungerar dåligt vid Klövervägen och jakobsbergsgården 

• Önskemål om en app i mobilen där du kan boka och redovisa körning 

• Ny bilpoolsavdelning vid stadsträdgården 

• Önskemål om tler tjänstecykiar 

• Önsken1ål orn fler tillgängliga bilar 

c Längre sladdar till körjournalens iPod 

RESUL TAT EFTER 1 ÅR 
Ungefär 100 personer har registrerat en eller flera körningar i mobilappens 
körjournal för korttidsbokningar. Sammanlagt har 3300 resor genomförts sedan 
införandet. I snitt genomförs 11,5 resor per dag som korttidsbokning. Förutom 
dessa resor tillkommer månadsbokningarnas resor som inte redovisas i denna 
körjournaL 

Antal fordon 
Före bilpoolen fanns 60 antal bilar. Inför införandet behövdes 6 nya fordon till 
hemsjukvården. Efter 1 år är antalet 53 bilar. 

Förbättringsåtgärder. Trycket på lediga fordon är hårt och många gånger finns inget 
fordon tillgängligt vilket påverkar verksamheten. De tjänstecyklar som köptes in till 
bilpoolen används också flitigt. Fler fordon behövs för att inte verksamheten ska 
drabbas. 

Körda kilometer 
Ett år före införandet av bilpool var sammanlagda körsträckan på dessa bilar 
829 710 km. Ett år med bilpool är körsträckan 861446 km. Resorna har ökat ca 4 o/o 
med 31700 km och den största ökningen ligger i ökad verksamhet hos 
hemsjukvården och hemtjänsten. 

Kostnad för drivmedel 
Kostnad för bilarnas sammanlagda drivmedelsförbrukning före bilpool var 486 tkr 
och efter införandet 585 tkr. Tanken med bilpoolen är att med kostnadsstimulans 
styra resorna till miljövänliga bilarna såsom biogas och små dieselbilar. Denna 
ekvation har fungerat då dieselförbrukningen har ökat med nästan 300 o/o och 
biogaskostnaden med nästan 100 o/o. Efter hand ska fordonparken bytas ut till 
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biogasbilar eller snåla dieselbilar men fortfarande ligger kostnaden för bensin på 
4/5 av totala drivmedelskostnaden. 

Reparationskostnader 
Slitaget på fordonsparken brukar öka när man inte längre ansvarar för sin bil. Vi kan 
dock inte se någon större skillnad före och efter bilpoolens införande. Summan 
ligger på 628 tkr. 

Total bilkostnad 
Nu betalar verksamheten vad deras resor och bilar verkligen kostar. Möjligen kan 
kostnaden för månadsbokningen justeras nedåt i framtiden. Orsaken är att 
hemtjänstens körningar har ökat och då stämmer inte nuvarande beräknad pris bild. 

Körning med egen bil 
Under ett år innan införandet betalade kommunen ut 210 tkr i ersättning för 246 
tillfällen med egen bil i tjänsten. 

Ett år efter införandet var ersättning 4 73 tkr för 334 tillfällen. Förklaringen kan vara 
att det är för få fordon i bilpoolen eller att det är enklare att ta egen biL För bLa. 
utbildningsresor som pågår över flera dagar blir det billigare för arbetsgivaren att 
tiliåta resa med egen bil. 

Kollektivtrafik 
Utbetaid ersättning för biljetter till koliektivtrafik före bilpooi är 6 669 kr och efter 
införandet har biljetter köpts för 12 863 kr. Även om biljettpriset har ökat något 
under tiden så har tjänsteresor med kollektivtrafik ökat markant. 

Miljövärde 
Utvärderingens svar om bilkostnaden har fått dig att avstå från att köra bil så 
svarade 27,5 o/o ja på frågan. 

Utvärderingens svar om bilkostnaden har fått dig att åka mer kollektivt/cyklat eller 
gått så svarade 205 o/o Ja på frågan. 

Resor med kollektivtrafik har också ökat liksom att de inköpta tjänstecyklarna 
används flitigt för korta resor. l enkäten så önskas fler tjänstecyklar. Tyvärr har vi 
ingen koll på hur mycket cyklingen har ökat. 

Trots ökat antal körda kilometer så ligger bensinförbrukningen kvar på ungefär 
samma nivå emedan diesel och biogas har stått för hela ökningen trots att 
fordonsparken är oförändrad. 

Diesel är ett fossilt bränsle men våra små dieselbilar drar ganska lite diesel per mil 
och sammanlagt blir det mindre utsläpp för samma körning. Fordonsparken 
kommer att bytas ut mot biogasbilar men alla kan inte köra på biogas då det krävs 
en biogasmack i närheten. 

Kent Karlsson 
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Driftbidrag 
Samlingslokaler 2014 

Bidragförslaget baserar sig på redovisad uthyrningsbar yta samt antalet uthyrningstillfällen under 2013 
Fördelningen sker genom en ökande summa per kvm och en procentuell fördelning per uthyrningstill få 
669 tkr i tidigare budget samt 250 tkr i tillförda medel ger 919 tkr att fördela 

Bygdegård/samlingslokal l Yta Uthyrningar uth 

Broddbo Bygdegård ! 219 33 945 178 37 800 
..... 

Bygdegårdsför. Ransta Nästa 114 16 530 244 51 700 -
Hedåkerslokalen 210 32 550 23 5 000 -
Gullvalla bygdegård 180 27 900 105 

l 
22 300 

Jugansbo bygdegård 232 35 960 32 6 800 -
Föreningen Möklintagården 516 82 560 200 42 400 

Norrby bygdegård 212 32 860 26 5 500 

Byagården, Ranstaby 170 25 500 20 4 500 

Sala Nya Folkets Hus 425 l 68 000 107 l 22 700 

Örnstugan 200 31 000 20 l 
4 500 -

Sala Folkets Park l 000 250 000 230 48 800 

Tärna bygdegård 144 21 600 42 8 000 
-

TOTALT 658 405 kr 1227 260 000 
---

lle 

Bidrag 2014 

kr 71 745 kr 

kr 68 230 kr 

kr 37 550 kr 

kr 50 200 kr 

kr 42 760 kr 
kr 124 960 kr 
kr 38 360 kr 
kr 30 000 kr 
kr 90 700 kr 

kr 35 500 kr 

kr 298 800 kr 
kr 29 600 kr , 
kr 918 405 kr 

Bidrag per m2 max 1000m2 

1-75m2 100 kr 
145 kr 

150 kr 
155 kr 
160 kr 

250 kr 

Bidrag per uthyrnilllgar % fOrdelning 

260 000 kr 

76- 125 rn2 

125- 175 rn2 

176-300 m2 

301-600 m2 

601-m2 

2014-01-02 
SALA ~OMMU~ . 

Kommunstvrelsens förvattning 

Ink. 2014 -01- 15 

o~~f 4 J 17 ~ lAktbraoa l 

Bidrag 2013 
f t:d 

1-'· 
...... 

58 022 kr p,> 
()Q 

50 989 kr 
p,> 

~ 

36 747 kr (/) 

36 736 kr 
N 
o 
~ 

40 820 kr .j:---126 738 kr 
~ 

VI -90 000 kr ~ 

31 022 kr 
91 635 kr 
32 325 kr 

294 178 kr 

29 331 kr 

918 543 kr 



INVESTERINGSBIDRAG, föreningarnas ansökningar 2014-2017 
FORENING INVESTERING KOSTNADER l KKR 

2014 

Broddboortens byggnadsförening Byte av fönster 40 
Utbyte av 2 ytterdörrar 16 
Byte av spis o kylskåp 
Omläggning golv 90 m2 

Bygdegårdsföm. Ransta Nästa Isolering av övervåningen 100 
Gipsning och golvläggning 
Mellanväggar, dörrar, wc, 
Kylfrys o vent 
Målning av fasad 

Föreningen Hedåkerslokalen Nya mattor på golv i kök 30 
Ny brädfodring 
Orenering av gårdplan 

Gullvalla Bygdegårdsförening Bredband + kanon 30 

Ytterdörr t i Il scenen 30 

Golv lilla salen uppe 
Hörselslinga 
Nya fönster hela lokalen 

J ugansbo Bygdegårdsförening Trädbeskärn ing 20 
Iordningställande av parkering 
Byte till 3-glas fönster 
Bastu i uthus 
Iordningställande av utescen 

Föreningen Möklintagården Byte av panna för pellets 250 
Norrby Bygdegård Allt 185 

Ranstaby Fritidsförening 

Sala Nya Folkets husförening_ Byte av tak ink! isolering l 400 
Sala Folketspark o Hus Reparation av utescen 150 

Reparation av parkvillan 11 5 
Asfaltering 300 

Sala Unga Örnar Köket 30 
Trapphuset 

Handikappanspassning 
Entre och trappa 
Förråd 

Tärna Bygdegårdsförening Luftvärmepump, nya elradi 70 
Förbättring kök 5 

l budget 2014 kkr 68 Ansökt L_.!Z.?.!.·~-...1 

Förslag 60 

2015 2016 

40 

18 

! 50 
100 

30 
20 

50 
50 

50 
130 

410 460 

25 

15 

""''-"" 1"\UIVII'IIUI' Kommunstvrelsens förvattning 

Ink. 20i4 -01- 15 

Dlartenr l.nc l~ 20 13- 11 -28 

,..,., C"CKJIT gar 

20 17 

Oisolerade dörrar från 50-talet 

20 

100 
100 

100 

65 
16 

5 Vatten, avlopp, byta fönster, isolera vin 

Plåt slut 50 år gammal 

Gammalt o slitet, ingen diskmaskin 

100 

25 

en 
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~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

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. 

C l. N eda/ 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. Beståilarorganisationen upphandlar utförarorganisationen/ den operativa 
verksamheten. 

Sala kommun stödjer iden om att ta fram en ny långsiktigt hållbar finansiell 
organisation för myggbekämpning. Sala kommun förespråkar förslag Dl alternativt 
Fl och anser att Regionkommun Gävleborg som beståliarorganisation skulle vara 
lämplig, men vi kan i dagsläget inte ta ställning till hur utförarorganisationen ska 
organiseras. Beställarrollen skall vara tydlig och regionalt förankrad innan en 
nationelllösning kommit till stånd. Beträffande utförarorganisation vill vi framföra 
vikten av att en säker myggbekämpning kan garanteras utan kunskapsförlust eller 
osäkerhet i bekämpningsframgång och kontinuitet. 

1 (2} 
2014-01-22 

DIARIENR: 2013/386 
mRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 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@sa la.se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Bilaga KS 2013/287/2 
Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ink 2013 -10- 1 8 
Diar!enr , 
;201 ·.;,~lo 

Ämne: 
Bifogada filar: 

Leif Jansson <leif.jansson@sandviken.se> 
den 18 oktober 2013 10:55 
abbe.ronsten@sater.se; anders.friberg@avesta.se; anki.bystedt@lansstyrelsen.se; Ann
Katrin Sundelius; anna-lena.osterborg@lansstyrelsen.se; annika.strand@hedemora.se; 
barbro. hol m berg@lansstyrelsen. se; bengt -olov. eriksson@tierp. se; 
catharina.blom@regionuppsala.se; cecilia.forss@uppsala.se; Christina Lindbäck; 
dalarna@lansstyrelsen.se; Diariet Kommunstyrelsen; gavle.kommun@gavle.se; 
gavleborg@lansstyrelsen.se; goran.arnell@gavle.se; goran.carlsson@regiondalarna.se; 
info@nedredalalven.se; info@regiondalarna.se; info@regiongavleborg.se; 
infor@regionuppsala.se; information@heby.se; ingalil.tegelberg@alvkarleby.se; 
ingemar.skogo@lansstyrelsen.se; inger.eriksson@lansstyrelsen.se; 
jorgen.edsvik@gavle.se; kalle@nedredalalven.se; Kerstin Olla Stahre; 
kia@nedredalalven.se; Kommun lnfo; kommun@alvkarleby.se; kommun@avesta.se; 
kommun@hedemora.se; kommun@sater.se; lars.isacsson@avesta.se; 
leif.nilsson@smedjebacken.se; lg@lg.se; linnea.rosenlof@regeringskansliet.se; 
maria.norrfalk@lansstyrelsen.se; maria.widemo@lansstyrelsen.se; marie.wilen@heby.se; 
mats.hindstrom@lansstyrelsen.se; mats.tornqvist@regiongavleborg.se; 
mikael.lif@regiongavleborg.se; Per-Olov Rapp; peter.egart@lansstyrelsen.se; 
peter.lund@heby.se; Peter Kärnström; sofia.wallstrom@lansstyrelsen.se; 
stefan.lundqvist@sater.se; sven.ake.toresen@regiongavleborg.se; 
ulf.hansson@hedemora.se; uppsala@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se; 
yvette.axe!sson@tierp.se 
Remiss: Utredningen ang ev ny org för myggbekämpningen 
MissivbrevMygg131 018.pdf; Utredangevnymyggorgver1 punkt3130830.doc 

Remiss angående eventuell ny organisation för 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 fö~ordas, ~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 

1 
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Sandviken 2013-10-18 

Remissrapport; 
Utredningen angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpningen 

Utredningen angående eventuell ny organisation får myggbekämpningen lämnar 
härmed bifogad rapport for 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 
forespråkar. 

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

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

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

"" 
Enligtlov .~e 

Sandvike s kommun 
811 80 Sandviken 
tel: 026-24 13 50 
mobil: 070-575 00 44 
e-post: leif.jansson@sandviken.se 
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Datum Sidan 4(31) 

1. Inledning 

Sandvikens kommun, som innehar ordfårandeposten inom Nedre 

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

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

tänkt som en tillfällig huvudman fdr 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 framforts en rad olika synpunkter och fdrslag. 

A v dessa huvudanledningar tilldelade Sandvikens kommunledning ett 

utredningsuppdrag till en ensamutredare av denna fråga. Förvaltnings

chefen for Arbetsmarknad- och trafikfdrvaltningen har tilldelats detta 

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

inriktning, och dels på grund av att fdrvaltningschefen tidigare på 

uppdragsbasis varit involverad i Länsstyrelsen Gävleborg samordnade 
genomlysning av myggbekämpningsprojektet 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdraget är formulerat som fdljer: 

"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 överfordes ansvaret till Nedre Dalälvens 

Intressefdrening. 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 N eda. 
Utgångspunkten for Neda!Nedab var emellertid att detta övertagande av 

ansvaret skedde i avvaktan på att det skulle utformas en särskild 

permanent organisation och for 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 for ansvariga och anställda samt for 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 Neda!Nedab som finansiärer, anställda och 

lokalbefolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk 

lösning for myggbekämpningen. 

Utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent 
organisationslösning för myggbekämpning 

Med syftet att ta fram ett underlag till gemensamma och ömsesidiga 

beslut om en långsiktigt hållbar organisation for myggbekämpning, avser 

Sandvikens kommun att koordinera en organisationsutredning. 

Utredningens fOrslag ska baseras på konsensus melian verksamhetens 

finansiärer, och utgå ifrån legitimitet och transparens for såväl 

lokalbefolkning som intressenter och samarbetspartners. 

En viktig utgångspunkt är att organisationen ska vara helt öppen for 

deltagande från såväl juridiska personer som enskilda individer. Vidare 

ska en permanent organisation for 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 forslag under 2013." 

1.2 Utredningsarbetets uppläggning 
Utredningsuppdragets uppläggning har tagit sin utgångspunkt från 

ambitionen vad gäller att forsöka uppnå konsensus (uppfattas som en 

absolut förutsättning) bland tilltänkta finansiärer och huvudmän for en en 
eventuell ny organisation for myggbekämpningen. 

Därfor 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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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 för 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 1'~i 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 huvudfinansieringen 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 uppföljningsprogram 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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E. Intresse for deltagande i en ev ny myggbekämpningsorganisation? 

8. Är Ni intresserade av att ingå i en ev ny organisation för 
myggbekämpning, med den imiktning 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 

l O. 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 uppdragsbeskrivning. 

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. 

Ä ven om utredaren inte haft kontal:t 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 att skickas ut till berörda finansiärer och 
tilltänkta ägare av en 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 att 
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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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, nästa.'l enbart inriktat på den organisatoriska aspekten som 
omgärdar själva sakfrågan. 
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Datum 

2. Behovet av en ny organisation för 
myggbekämpning? 

Sidan 9(31) 

I dialogen kring frågeställningen om behovet av en 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 verksarnhetsmässiga konsekvenser. 

Detta förordande är emellertid inte reservationslöst rakt av. Utan flera 

berörda menar, precis som utredningsuppdragets direktiv, att en ny 
organisation för myggbekämpningen måste 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 

myggbekämpningen, 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 av en risk- och konsekvensanalys inom den grupp 

som idag utgör den bärande stommen av finansiärer och ansvariga för 

myggbekämpningsverksamheten. I den mån detta överhuvudtaget går att 
bedöma. 

Ett armat 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 anslutningsformerna till en ev ny myggbekämpnings

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 
mcdfincu~siärcr och ett större antal 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 förombart 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 offentlighetsprincipema, 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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Datum Sidan 11(31) 

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 sarmnanhang är den eller de i 

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

också begränsningar och tidsrymd. Verksamhetens beställare har sin 
utgångspunkt från den juridik och ansvarsförhållanden som gäller inom 

myggbekämpningen, samt från de demokratiska beslutsprinciper som 

gäller för hanteringen av bcgrän.sade offentliga medel. 

Med utförare menas i detta sarmnanhang 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 
utfårarverksamheten ägs av beställaren eller om detta baseras på olika 

huvudmannaskap och då på avtals basis. 

Är förhållandet beställare-utförare baserat på två olika huvudmän finns 

möjligheten till att beställaren upphandlar utförarverksamheten, som 

alternativ till att ulförarverksamheten 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 ulförarorganisationen som för verksamhetens 

högsta befattningshavare, tydliggöra ansvaret för verksamhetens 

ekonomiska resultat och ramar. 
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Datum 

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 tillräckligt starka skäl för detta. 

I dialogen framför flera berörda tilltalade vikten av att tillvarata resultaten 

från nationell och internationell forskning inom detta område. 

Utfårarorganisationen 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 välj s. 

Uppföljning och forskaranknuten utvärdering av verksamheten förväntas 
ske via ansvariga tillsynsmyndigheter och/eller via ändamålsenlig 

upphandling av beställarorganisationen. 
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Datum 

6. Intresse för deltagande i en eventuell ny 
myggbekämpningsorganisation? 

Sidan 13(31) 

Utredaren bedömer intresset for delägande och delfinansiering av en 
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 foregå nödvändiga 
beslutsprocesser kring ett ställningstagande. 

}~ågon av dc i utredningen tilltalade menar att det inte är nödvlli"ldigt att 
länrna besked i detta läge, eftersom de forväntar sig att Nedab tar ansvaret 

for myggbekämpningen tills eventuellt annan ordning är beslutad med 

hänsyn tagen till nödvändiga beslutsprocesser. 
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Datum Sidan 14(31) 

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 fårslag framforts 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 utforaren 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 forslag om att 
bekämpningsorganisationen köper in egen spridningsutrustning och 

tecknar ramavtal med ett störra antal helikopterforetag för att minimera 

fasta "ställkostnader". 
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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 mygg bekämpningen, 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 utförarfunktionen i detta 
sammanhang. Därav följer också att huvudförlagen i de 

organisationsalternativ som presenteras i denna utredning också 

innehåller ett tydliggörande 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 
forsvarbart sätt går att blanda ansvaret mellan juridiska personer med 

stora finansiella åtaganden och enskilda personer med mycket ringa 

ekonomiska åtaganden. 

Med den imiktning 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 av en koppling till en 

direkt eller indirekt politisk styrning betonas, eftersom detta i grund och 
botten handlar om samhällsfinansierad verksamhet med anslag från stat 

och kommun som behöver göras i avvägning visavi andra 

samhällsfinansierade behov. 
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Datum Sidan 16{31) 

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 får 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 hör 
knytas vara åtskild från denna och istället vara knuten till 
beställarintressena. 

Någon av de berörda tillfrågade menar att forskningsanknytningen är en 
omistlig del av verksamheten som helhet, men att den ska vara åtskild 
från den operativa myggbekämpningen. 

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 
omfattaning och innehåll utvecklats i över l O års tid. I dagsläget är i 
princip beställar- och utfårarfunktionerna involverade i samma 
organisation. Nedab står i dagens verksamhet för en rad administrativa 
resurser, som i en eventuellt ny orgar1isation behöver hanteras och 
finansieras på ett nytt sätt. 

I detta sammanhang återkommer problematiken med att det är svårt att 
motivera hela 1jänster 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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Datum Sidan 17(31) 

administrativa stödet finns inom ägarnamas egna verksamheter. Därför 
utgår utredningen ifrån att dessa funktioner kan köpas från 
ägarna/finansiärerna, gärna i form av "rullande" ansvar som delvis ersätts 
av bestältarorganisationen inom myggbekämpningen. Ett annat alternativ 
är attbeställar-organisationen tilldelar en utvald ägare (företrädesvis en 
kommun) ansvaret för ledning- och styrning samt administration för 
beståliarorganisationens räkning. 

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

Vidare föreslås att ulförarorganisationen erhåller ett uppdrag att utveckla 
en informations~ och utbildningsverksa._111het som baseras på den 
kompetens och kapacitet som finns inom denna organisation. 

Schematiskt kan ett utkast för de olika beställar- och ulförarrollerna 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 markavattningssamfållighet. 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 av en stiftelseurkund, som bland annat anger hur 

förmögenheten ska användas och vem eller vilka som är möjliga 

mottagare (destinatärer). 

Sidan 18(31) 

Det finns flera olika sorters stiftelser: vanliga stiftelser, 

insamlingsstiftelse, kollektivavtalsstiftelse, pensionsstiftelse, 

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 stiftelselagen trädde i kraft (Stiftelselag 1994:1220), inte uppfyller 

l"b l "d+":"" o "Aj varaKtig J.Ctsn:ravet 1 CJ.lnltloncn pa en st1ue se. 

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

stiftelsen upptyller något kvalificerat allmännyttigt ändamål. stiftelsens 

ändamål skall huvudsakligen syfta till att främja vård och uppfostran av 

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

Sveriges torsvar 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 

framgår 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 torvaltaren som är totalansvarig för stiftelsens 

angelägenheter. 

Tillsynen över stiftelser sköts av sju länsstyrelser (Länsstyrelserna i 

Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorrland, 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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Datum Sidan 19(31) 

området förmögenhetsbaserad ändamålsutdelning. Brister i 

påverkansmöjligheter och insyn är andra problem som varit forknippade 

med stiftelseformen. 

I detta sammanhang när det finns tydliga potentiella och engagerade 

ägare/medlemmar for en eventuell ny organisation for 
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 forutsättningar 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. 

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

Detta är ett organisatoriskt huvudalternativ om det enbart är kommuner 
(och landsting/regionkommun) 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 
av en helt ny beställarorganisation med ansvar for myggbekämpningen. 

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

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

E1 Ett aktiebolag som beställare och utförare (skiss på sid 24) 
Är ett alternativ om beställar- och utf6rar 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 ulförarorganisationen ska tillämpas. 

19 



Datum 

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

Fördelar: 
• En beprövad och välkänd organisationsmodeH_ 
• Enkelt och "snabbarbetar regelverlc 

Sidan 20(31) 

Medi:Jot"g!lr· 
dialog/Med· 
borgar
illtressell 

Forsknings~ 

anktlytning 
och tillsyn 
vm 
depmiement, 
Natunrärds .. 
verku:t~ 
länstyrdser 
och 
kommuner 

• Baseras på stor och nationellt inriktad öppenhet med möjlighet till god dela~tighet 
• Kompletterar regionala och lokala intressefäringar inom sakområdet 
• Aktiebolaget blir en renodlat operativ bekämpningsverksamhet 
• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annal vad gäller ansvar, redovisning och 

anställningar. 

Nackdelar: 
• Förutsälter högsta möjliga mandat, och därmed tid, från medlemm~rna och 

ledamöterna i intresseföringens styrelse. 
• Kan eventuellt upplevas som en mer "löslig" organisationsform än t>vriga alternativ. 
• Eftersom del finns fler intresseföreningar på motsvarande lema lims risk för viss 

"förbistring" kring det ulatriktade arbetet i sakfrågan. 

20 



Datum Sidan 21 (31) 

81. Ett kommunalförbund som beställare och aktiebolag som 
utförare 

Utförare 

Fördelar: 
• En väl beprövad organisationsmodell för exempelvis räddningstjänst m m. 

Medborga r
. dialog/Med

borgar
intressen 

Forsknings
anknytning 
och tillsyn 
via 
depnrt~menl, 
Naturvårds
verket, 
lfu:llliyrelser 
och 
kommuner 

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

anställningar. 

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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C1. Nedal Nedab som beställare och bekämpnings
organisationen i ett kommunägt aktiebolag som utförare 

fördelar: 
• Tillvaratar dan organisatoriska bestältarkompetens som är Lippbyggd kling 

myggbekämpningen sed<1n 2001. 

Med lmrgar
dialog/Med
borgar
intressen 

Forsknings· ·· 
>lllknytning 
och liilsyn 
-via 
departement, 
N~tm·vårrls~ 

verket. 
länstyrdser 
och 
kmnrn untl' 

• Skiljer tydligt på beslällar- och ulförarfunktionen då dessa baseras på olika jLiridiska 
personer med skilda person- och ansvarsförbindelser. 

• Kam understallas en relativt snabb beslutsprocess om konsensus råder kring 
modellens ändamålsenlighet. 

• Aktiebolaget blir en renodlat op-erativ bel(ämpningsverksamhet. 
• Aktiebolagsformen är väl reglerad bland annat vad gäller ansvar, redovisning {l{;h 

anställningar. 

Nackdelar: 
• K<m upplevas som en regionalt baserad organisation även om aktiebolaget är öppet 

för delägande frän kommuner utanför Nedre Dalälven. 
• Innebär även fortsättningsvis ett administrativt bellmgande och omfa!lamde uppdrag 

visavi övriga uppgiller inom Neda/Nedab. 
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D1. Beställaransvarig på Regionkommunen och 
bekämpningsorganisationen i ett aktiebolag 

Fördelar: 

Datum 

• BeställarorganlsatiO'nen kan garantera. likviditet, administrativa resurser för 
ansökningar och rekvisitioner m m. 

Sidan 23(31) 

Mc.>d borgar
dialogll\'led
borgar
intressen 

Forsknings
onknytning 
och tillsyn 
yi~ 

depat1ement, 
Ns~urvå:rds~ 

verket, 
länstyrelser 
och 
kommuner 

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

• Bestäilarorganisatiomm kan svara för samordning av uppdragel såväl vad gäller 
finansiering (lokal, regional och nationell) som för det sammanhållna 
ansökningsförfarandet 

• Beståliaruppdraget kan särsldljas från ulföraruppdraget och upphandlingar samt 
förhandlingar med andra tjänster i själva bekämpningsuppdraget 

• Beställarorganisallonen har en mer direkt folkvald styming som plattform för en 
medborgardialog kring denna specifika folkhätsofråga. 

Nackdelar: 
• Beställerorganisationen kan upplevas som en regional avgränsning. 
• Regiallkommunen träder ikraft förs! 2015, och med påföljande beslutsprocesser 

ligger ett möjligt genomförancle uppskattningsvis någon gång 2016-2017. 
• Aktiebolaget il r öppet för delägande från kommuner, landsting, regionförbund, 

länsstyrelser och regionkommuner från hela Sverige. 
• Ulförarorganisationen blir en renodlad operaliv bekämpningsverksamhet 
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E1. Ett aktiebolag för myg,gbekämpningsverksamheten 

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

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

Nackdelar: 
• Riskerar at! blanda samman olika roller och ansvar och därmed bidra till otydlighet 
• Ansvarsfrågan visavi den offentfiga och demokratiskt beslutade finansieringen kan bli 

svår att definiera när agandet blandas med både fysiska och juridiska personer. 
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Datum 

F1. Beståliarorganisationen upphandlar 
utförarorganisationenfden operativa verksamheten 

Fördelar: 

• • 

Sidan 25(31) 

Med borgat· 
dialog/Med· 
borgar
intressen 

Forsknings
onknytning 
och tillsyn 
via 
departement, 
Naturvånds· 
v-erket~ 

länstyrelser 
och 
kommuner 

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

• Kan bidra till innovativt nytänkande vad gäller uppdragels utförande, och bättre 
följsamhet till beslåliarens uppdragsbeskrivning. 

Nackdelar: 
• Osäkert om hur många aktörer som är intresserade av alllämna anbud på el! 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 hittiils, att enbart lokallkommunal 
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 l O miljonerna kronorna, som 
behövs vid fullskalig bekämpning inom den region som varit aktuell 
hittills, förutsätts som sagt statlig finansiering. 

Intäkterna från utfårarverksamhetens föreslagna informations- och 

utbildningsinsatser tillfaller helt och hållet verksamhetens 
finansiärer/beställarorganisationen. 

I detta sammanhang förutsatts även fri tillgång till resultaten av den av 
Nedab offentligt finansierade historiska egenkontrollen och 
dokurnentationen inklusive alla nödvät1diga data m m. 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). l 00 

Summa 800 
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Datum 

UTFÖRARORGANISATIONEN 

Kostnad t kr 

Personal 2 300 

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

För extraordinära insatser 200 

Summa 2 900 

KOSTNADER TOTALT 3 700 

Ovanstående kostnader finansieras genom årligt anslag från 
beställarorganisationens ägare, efter tastställd fOrdelning med 

utgångspunkt från den modell som tillämpas idag. 

27 
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Datum 

Bilaga: Utkast till uppdragsbeskrivning
roller i beställar- och utfårarorganisationen 

BESTÄLLARORGANISATIONEN 

Sidan 28(31) 

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

- Är ansvarig infor och föredragande på myggorganisationens 
styrelse. 

- Ansvarar for upprättande av uppdragsbeskrivningar och/eller 

anställningsavtal med personalen i utfOrarorganisationen. 
- Gör i samarbete med ulförarorganisationen ansökningar om 
tillstånd för bekämpning och eventuella överklaganden. 

- Ansvarar för upprätthållande av kontakter med finansiärer till 
myggbekämpningen 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 information 
till olika intressenter och berörda. 

- Att handha de ekonomiska och juridiska frågor som foljer med 

beställaruppdraget inom myggbekämpningen. 

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

utforarorganisationen. 

Ekonomen i beställarfunktionen har ansvar får: 

Att lösa frågor kring finansiering, ansökningar och rekvistioner 

tillsammans med VD- eller förbundsdirektör. 
Ansvarar for 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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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

insatsema. 

Utför delar av GIS-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 markägamas 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 begära.'l på möten kring 
myggbekämpningen. 

Biträdande bekämpningsledare och tillika GIS-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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Upprätthåller kontakt med helikopterfåretaget, säkerställer 
kommunikationen av bekämpningsbehov samt fungerande 

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

Håller sig ajour om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
inom GIS och GPS. 

Planerar och genomfår bekämpningsinsatser tillsammans med 
bekämpningsledaren. 

Organiserar logistiken under bekämpningsinsatser. 

Utvecklar metoder får fjärranalys av kortvarigt svämmade 
myggproduktionsområden. 

Deltar tillsammans med bekämpningsledaren i utvecklingen, 
planeringen och genomfOrandet av utfdrarvcrksarnhctcns 
informations- och utbildningsverksamhet. 

strukturerar och uppdaterar utfårarverksamhetens hemsida. 

Ekolog: 
Organiserar och genomfår insamling av insekter, främst 

stickmyggor och fjädermyggor och genomfår 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 efter 

bekämpning. 

säkerställer underhåll och vid behov förnyelse av utrustning får 
biologisk provtagning biologiska data och av andra data som är 
kopplade till fältinsamlat material. 

Håller sig ajour med den vetenskapliga utvecklingen. 

Deltar i utfårarorganisationens informations- och 

utbildningsverksamhet. 
Vård och underhåll av fordon. 

Ekologiassistent: 
Organiserar och genomfår insamling av insekter, främst 

stickmyggor och fjädermyggor och genomfår vid behov även 

andra ekologiska undersökningar. 

Sorterar insekter från kläckfållor. 
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Identifierar stickmygg samt andra insekter med morfologiska 

metoder. 

Deltar i arbetet vid bekämpningsinsats genom inmätning av 

översvämmade områden och inventering av mygglarver inför 

beslut om bekämpning, samt inventering av mygglarver efter 

bekämpning. 

Planerar och genomfår säker och strukturerad lagring av 

biologiska prover, av biologiska data och andra data som är 

kopplade till faltinsamlat material. 

Deltar i utfårarorganisationens 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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Bilaga KS 2014/17jl 

l'iosfärområde 
ÄLVLANI:i.SKi!li'LT 

MlÄllJEN 
NeDa:s kontaktperson i 
Sala kommun 
Anders Johansson 

Förlängning av avtalet med NeDa och faktura for 2014 

N eDa går 2014 in i sin tionde treåriga avtalsperiod med de medlemmar som varit med sedan 
starten 1986/87. Övergången till en ny avtalsperiod reglerats normalt genom ett enkelt avtal 
om forlängning. Sådant avtal bifogas i två ex varav ett påskrivet återsänds till N eDa 

Villkoren är oforändrade sedan 1990-talet med en ersättning enligt serviceavtalet på 40 000 
kr/år. Järnfort med hur det var i N eDa: s begynnelse är ersättningen enligt avtalet en liten del 
av finansiering av verksamheten. Medlemskapen i sig är dock av avgörande betydelse for den 
omfattande finansiering som sker genom EU-stöd och nationell projektfinansiering. 

Mycket har hänt under den gågna treårsperioden 2011-2013. Det beskrivs utforligt i 
forvaltningsberättelserna for varje år som finns på NeDa:s hemsida www.nedredalalven.se 
För att komma till dem klicka i översta listen på Nedre Dalälven, därefter på Nedre 
Dalälvssamarbetet (N eDa). På samma ställe finns den av styrelsen den 5 dec behandlade 
affarsplanen där inriktningen de kommande tre åren framgår. 

Om man ska välja ut några enskilda händelser under de tre senaste åren är det forst och främst 
att UNESCO efter ansökan undertecknad av bl.a. ordforande i KS i de nio NeDa-kommunerna 
och regeringens beslut år 2011 utsåg Biosfårområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 
Huvudman for Biosfårområdet är Nedre Dalälvens lntresseforening. Årligen har NeDa 
anordnat välbesökta framtidsseminarier, bl.a. om Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) for att påskynda möjligheterna till byggnation i attraktiva lägen. Ett annat välbesökt och 
uppskattat seminarium i år handlade om den okontrollerade utländska bärplockningen. Det 
största projektet vid sidan av myggbekämpningen har varit att samordna det nationella 
turistfiskeprojektet, W>'0Y~swedentishing.com med en totalbudget på ca l O milj. kr. Ett kvitto 
på våra ansträngningar var också att vi i år fick det prestigefYllda priset som bästa monter 
bland J 70 utställare på Vildmarksmässan. Under perioden har genomforts två separata 
varumärkesmätningar som visar att Nedre Dalälven helt dominerande forknippas med just det 
N eDa arbetar med och de buskap N eDa vill nå ut med, d.v.s. Turism/turistområde, 
Natur/naturområde/naturupplevelser och Fiske/fiskeområde. Just nu pågår arbete med att 
skapa en ny hemsida for N eDa, då den nuvarande är foråldrad i den snabba utveckling som 
råder på området. 

Verksamheten inom Leader Nedre Dalälven är nära sammanlänkat med NeDa genom bl.a. gemensam 
personal. Verksamhet pågår fullt ut 20 J 4. Vi har nu böJjat arbeta för en ny period 2015- 2021. 

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor. 

Kalle Hedin, VD i N eDa 

Nedre Dalälvens Intresseförening 
81021 Gysinge 

VD Kalle Hedin 
Tel 0291-211 80, Mobil 070-652 18 O l 
E-mail Kalle@nedredalalven.se 



SERVICEAVTAL 

Avtalet for perioden 2011-01-01 - 2013-12-31 mellan Nedre Dalälvens Intresseforening och Sala 
kommun förlängs att gälla perioden 2014-01-01 - 2016-12-31. 

Under 20 !6 träffar parterna överenskommelse om eventuell förlängning av avtalet. 

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

Nedre Dalälven den 10 december 2013 

Nedre Dalälvens Intresseförening salakommun 

Kalle Hedin 
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Förlängning av avtalet med Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa) 
 
NeDa går 2014 in i sin tionde treåriga avtalsperiod för de medlemmar som 
deltagit sedan starten 1986/87. 1986 bildade offentliga och privata 
intressenter Nedre Dalälvens Intresseförening med dotterbolaget Nedre 
Dalälvens utvecklingsaktiebolag. Verksamhetsområden för NeDa är 
turismutveckling, inflyttning, arrangemangsverksamhet, nationella 
turistprojektet, biosfärområdet samt myggbekämpningen. 
 
Förslaget är att förlänga avtalet ytterligare tre år för perioden 2014-2016. 
Villkoren är oförändrade och Sala kommun betalar en ersättning om40 tkr 
för serviceavalet. 
 
Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen att besluta att godkänna och förlänga 

avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för perioden 
2014-01-01-2016-12-31, samt 

Att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 
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KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

VERKSAMHETSANSVAR 

 

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

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

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, 
krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.  

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

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

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

Symbolbeskrivning  

Målen bedöms inte bli uppfyllda  
Målen bedöms delvis bli uppfyllda  
Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar  

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING  

MÅL: ETT VÄXANDE SALA  

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt 
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING  
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala 
som en bra plats att leva och bo på, upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark 
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser. 
Sala ska förbättra sin placering på ”Fokus”, ranking av kommunerna som en bra plats att 
bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING  

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad 
energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, arbeta för att utsläpp 
från bilar minskar, att driftsformen olja för uppvärmning av kommunens fastigheter har 
ersatts med förnyelsebara bränslen 2011, att andelen inköpta ekologiskt producerade 
och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ska öka, att Kostenheten skall 
minska tillagningssvinnet, att biogasproduktionen från avloppsreningsverket ska öka 
samt att medborgarna i Sala är nöjda med gång- och cykelvägar. 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:  

Medborgarkontor 
• Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informations-

aktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomaterial. 

• Exponering av tomtutbud, byggande och boende i Sala vid regional ByggaBo-
mässa i Västerås. 

• Service och information om Sala via hemsidan, mejl, telefon och besöks-
mottagning till personer som söker allmän information, boende, tomter eller 
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besöker Sala. 

• Genomförande av Nationaldagsfirande med välkomnande av nya svenska 
medborgare och utskick med välkomnande och information om Sala till nya 
invånare. 

• Erbjudit hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tidsbokning, på 
fasta tider och genom uppsökande aktiviteter. 

• Uppstart av nya områden för Grannsamverkan: Hagaberg, Norr o Sör Kärrbäck, 
Häggebäcken, Hedåker. 

• Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stomnät för bredband pågår. Arbetet 
sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen. 
 

Kultur- och fritidskontor 

• Framtagande av en lokal kulturplan för 2014-2016, i dialog med kulturutövare, 
civilsamhället och kommuninvånare. 

• Ungdomslokalen har utökat möjligheten för äldre ungdomar att få träffas och 
umgås genom att utöka öppethållande av lokal 17 under sommarperioden. 

• Beslut har tagits under 2013 att fortsätta utbyggnaden av Vision Lärka genom 
att budgetera medel för byggande av omklädningsrum och två läktare under 
2014. 

Samhällsbyggnadskontor 

• Slutfört Mer Koll-projektet för ökat trafikutbud som ger möjlighet till ökat 
kollektivt resande. Samplanerat linjetrafik och skolskjuts, skapat nya linjer och 
fler avgångar inom kollektivtrafiken. Anpassat linjetrafikens tidtabell till 
tåganslutningar vid Sala station. 

• Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i länsplanarbetet. En workshop 
anordnades före sommaren av VKL för politiker och tjänstemän. 
Aktiviteten att utveckla landsbygden i strandnära lägen (LIS) är tänkt att 
samordnas med arbetet med kommuntäckande översiktsplan. En 
genomförandebeskrivning för översiktsplanarbetet inklusive LIS håller på att tas 
fram. Kartor från ortsanalyserna har sammanställts och kommer också att 
användas som underlag till arbetet.  

• I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024, 
utreds behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och 
utformning. Arbetet leds av medborgarkontoret. 

• I bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad (PFSS) ska också 
frågan hanteras om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa 
förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och 
människor med olika bakgrund. I PFSS finns ett avsnitt om god planering för 
alla. Antagandet av PFSS ska följas av ett arbete med en handlingsplan. I planen 
talas också om att till exempel göra en lucktomtsinventering för att möjliggöra 
mindre nybyggnadsprojekt i redan befintliga bostadsområden. 

• Arbetet med kommuntäckande översiktsplan har inletts med en 
aktualitetsprövning. Beslutade planuppdrag har politiskt prioriterats utifrån 
angelägenhet och resurser. 

• Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka 
samt utveckla stationsområdet fick en nystart under första halvåret. Enligt 
Trafikverkets nya planeringssystem som infördes i januari 2013 ska ett behov av 
infrastrukturåtgärder föregås av en förberedande studie enligt 
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fyrstegsprincipen, en så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas i 
början av 2014 i samarbete mellan Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och Sala kommun. Denna åtgärdsvalsstudie omfattar 
järnvägens sträckning genom Sala tätort inklusive station och plankorsningar. 

• Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan 
för Lärkans sportfält har inletts. Möten har hållits om utvecklingen av Måns-Ols. 
Kulturhusprojektet har avstannat och lyfts ur Plan för Sala stad.  

• Vad gäller tillgänglighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekniska 
kontoret inför kommunstyrelsen redovisat hur arbetet bedrivs. Byggenhetens 
roll är information och tillsyn.  

• Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som 
leds av tekniska kontoret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella 
kommunala särkrav vid byggande på kommunal mark. 

• Kommunledningen har styrt projektet med Cero-modellen som syftar till att 
minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor. Stora delar är idag 
genomförda och projektet är idag vilande. 

• För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala 
transporter deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energi-
myndigheten. Arbete pågår och samordnas av tekniska kontoret. Arbetet med 
Klimatstrategin låg på en idag vakant tjänst som hållbarhetssamordnare och har 
inte prioriterats. Det finns behov av kompetens inom klimatområdet. 

• Miljöenhetens verksamhetsplan är antagen av samhällsbyggnadsutskottet. 
Avloppsprojektet pågår enligt planen. Agenda-21 arbetet är inte aktivt från 
miljöenheten. 

• Arbetet med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter var 
intensivt första halvåret inför höstens uppstart av det nya kollektivtrafik-
upplägget. Genom projektet Mer Koll har utbudet av kollektivtrafik utökats inom 
landsbygds- och stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. 
Den förstärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift 
sedan vecka 34. 

Tekniskt kontor 
• Tekniska kontoret arbetar processinriktat tillsammans med Samhällsbyggnads-

kontoret för att fånga upp utmaningar i planprocessen tidigt och för att hitta 
gemensamma lösningar för bland annat dagvatten, infrastruktur och grön-
struktur. Den påbörjade dagvattenplanen är ett nyckeldokument i detta arbete. 
Åtgärder utifrån dagvattenplanen kommer genomföras med början 2015. 

• Samverkan med grannkommuner och speciellt Heby kommun inom VA-
verksamheten sker löpande. Nödvattenplan och HACCP1 är två dokument som 
tas fram i samverkan.  

• Arbetet med att öka tillgängligheten i Sala har fortsatt sedan 2010 och pågår 
löpande. Korsningar och passager anpassas efter budgetutrymme och mycket 
har gjorts sedan 2010, men det finns fortfarande korsningar och passager kvar 
att anpassa, till viss del i centrala Sala, men främst i bostadsområden och övriga 
tätorter.  

• Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att 
skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram 

                                                           
1 Hazard analysis and critical control points. Kontroll av livsmedelshygien. 
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årligen.  

• För att säkerställa lekmiljöer i hela kommunen har en handlingsplan tagits fram 
och kommer utgöra grunden för kommande investeringar och drift.  

• Samarbetet med arbetsmarknadsenheten gällande skötsel av parkmark och 
lekplatser i byarna har nu pågått ett år och utvärdering sker. Samarbetets 
upplägg samt omfattning ses över. Även entreprenörer har anlitats för mindre 
renoveringar av lekplatser samt drift av grönytor och omfattas av utvärderingen 
även de.  

• Lokalförvaltarna arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpta hinder i publika 
lokaler. Vid varje projektering av till-, om- och nybyggnad finns tillgängligheten 
med som ett skallkrav. Vid behov och i samråd med verksamheterna byggs 
redan befintliga lokaler om så att de blir mer lättillgängliga. 

• Under året har samtliga oljepannor konverterats om till förnyelsebara bränslen. 
I de mindre pannorna används vegetabilisk olja och i de större pannorna 
används flis, även bergvärme och solenergi används. 

• Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för 
att uppnå miljömässig hållbar utveckling. Detta är ett arbete som ständigt 
kommer att pågå. 

• Kostenheten har uppfyllt målet att köpa in 25 % ekologiskt livsmedel.  

• Under hösten har en temavecka med ämnet ät S.M.A.R.T. genomförts med 
klimatsmart och hälsosamma maträtter, samt information om konceptet ät 
S.M.A.R.T. 

• Fyra mätningar av matsvinn har utförts under året. Matsvinnet ligger nu på 9 % 
av den totala livsmedelskostnaden. Målet är att komma ner till 7 % beräknas nås 
under 2014. 

• Inget beslut om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden fattades under 
2013. Ärendet bereds politiskt för Möklinta vattenskyddsområde och beslutet 
kommer utgöra standard för hur övriga vattenskyddsområden ska utformas.  
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET  

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE  

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service exempelvis avseende sophämtning, vatten och avlopp, gator 
och vägar och miljöarbetet inom sophanteringen samt att kostenheten får 90 % nöjda 
kunder och gäster. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ  

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva 
att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten beträffande bemötande och 
tillgänglighet. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE  

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande 
och påverkan.   

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet  

Medborgarkontor 
• Ombyggnation av offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och 

rymligare besöksmottagningsytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till 
information och service. 

• Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bland annat vid Salamässan. 

• Fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. Vi har drygt 160 
självservicetjänster på hemsidan.  

• Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program.   

• Uppstartat arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via webben. 

• Felanmälan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone (Android och 
iPhone/iPad) samt via hemsidan och sociala medier (Facebook och Instagram). 

• Kommunen har en ny telefonväxel och i och med det har ett kontaktcenter startats. 
Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stället för en 
traditionell växelfunktion. Vi arbetar vidare för att utveckla kontaktcentrets funktion. 

• Kommunstyrelsens administratörer har organiserats i en enhet som servar samtliga 
kontor på kommunstyrelsens förvaltning samt den politiska ledningen. Kontaktcentret 
ingår i enheten. 

• En Juridisk enheten har skapats, som organiserar kommunens 
överförmyndarhandläggare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrån med 
kommunjuristen som enhetschef. 

• Flera aktiviteter som uppmuntrar Bredband på landsbygden har genomförts under det 
gångna året. Det har medfört att flera intresserade byalag är under bildande. 
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Kultur- och fritidskontor 

• Utbildningstillfällen har genomförts i syfte att öka den digitala delaktigheten. 
• I dagsläget är 13,1 % av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10 %. 

Samhällsbyggnadskontor 
• Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgivning som tar emot 

och servar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna byggfrågor. 
Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgivningstelefon. 

• Så snart ett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelsebrev 
med kontaktuppgifter till sökanden. 

• Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom ”ständig 
förbättring” utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i 
bemötandefrågor för att skapa ännu bättre möten med medborgarna.  

• Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden. Detta ger 
medborgarna en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet till information. 
Även pressmeddelande om resultat av tillsynsinsatser används för enkel och tydlig 
information. 

Tekniskt kontor 
• Kund- och gästenkät har inte genomförts på grund av ett gediget arbete med att 

genomföra omorganisation av kostenheten. Kommer genomföras under första 
kvartalet 2014. 

• Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två 
lunchrätter per dag.  

• Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja 
mellan två lunchrätter per dag. 

• Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartstationerna sker för att möjliggöra 
sortering av hushållsavfall för kommuninvånarna. Kontinuerliga kontroller av 
miljöstationer/omstarter samt Återbruket genomförs för att upprätthålla god 
standard. 

• Kostenheten är i aktiv i sociala medier. Skolrestaurangerna på Möklinta 
kyrkskola, Kungsängsgymnasiet och Vallaskolan har egna facebooksidor. 

• Tekniska kontoret använder hemsidan för att föra ut information om 
förändringar. Det har bland annat använts vid förändringar inom 
verksamheterna för vatten/avlopp och renhållning. exempelvis information 
taxeförändringar och vad som gällt för renhållningen under storhelger 

• Som ett led i att fortsätta utveckla tekniska kontoret och att bli mer 
medborgarvänlig, har en värdegrund arbetats fram. Utgångspunkten i arbetet 
har varit ledorden enkelt, effektivt och medborgarvänligt. Värdegrunden lyder: 
Tekniska kontoret - mer än förväntat. Vi kännetecknas av ett gott bemötande, 
stort engagemang och hög kompetens.  

 

• Under 2013 påbörjades Svenskt vattens kampanj ”mitt vatten” där Sala kommun är 
delaktig. Det tillsammans med regelbundna studiebesök på reningsverket samt övrig 
mediamedverkan bidrar till att synliggöra VA-verksamheten.  
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• Skogsverksamheten håller samråd vid alla större gallringar och vid slutavverkningar på 
Sala kommuns skog.  Verksamheten fick även beröm för de väl genomförda samråden vid 
årets revision.  

Räddningstjänst 
• Som förebyggande verksamhet sker kontinuerlig utbildning avseende systematiskt 

brandskyddsarbete för alla tillsynsobjekt, såväl kommunala som privata. 
Tillsynsverksamheten genomförd i enlighet med tillsynsplan. Den enskildes förmåga 
utvecklas genom riktade utbildningar, t.ex. Salabostäders och Hebygårdarnas 
hyresgäster. 

• I utryckningsorganisationen sker kompetens- och kvalitétsutveckling genom den 
planerade övningsverksamheten, och en speciell satsning har genomförts avseende 
befälsutbildning för deltidsorganisationen. 

• Olycksundersökningar och utvärderingar sker när så är påkallat (finns som 
rutinbeskrivning). 

• För Totalförsvar har utbildning och övning aktivt genomförts i Heby kommun, medan 
motsvarande i Sala kommun inskränker sig till ett utbildningstillfälle för 
Krisledningsnämnden. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE  

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ  

Nämndens målsättning är att minska andelen skador/olycksfall/brott samt att 
sjukfrånvaron understiger 5 %.  

Räddningstjänstens medarbetare bidrar till målet när räddningsarbetet utförs väl utan 
att personalen skadas. (angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär) samt när 
sjukfrånvaron understiger 4 %. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA  

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och 
arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra 
medarbetarenkäter. 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP  

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av 
ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 
personer. 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare  

Samhällsbyggnadskontor 

• Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbundet. Sjukfrånvaron 
på samhällsbyggnadskontoret är lägre än förvaltningen och arbetsskador har 
varit mycket få och hanterats enligt kommunens rutiner.  

• Medarbetarundersökning har genomförts under våren och arbetet med 
uppföljning och framtagande av handlingsplaner genomfördes under hösten.  

• Delegationsordningen har anpassats efter den nya organisationen. 

• Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomfördes under hösten.  

• Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, t.ex. lönesamtal och 
lönerevison. 

Tekniskt kontor 

• Hälsomålen för tekniska kontoret är uppfyllda med genomförda hälsoprofiler för 
gata/park och lokalförvaltarna samt utbildning i första hjälpen och 
hjärtlungräddning för gata/park och nyanställda. Målen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är delvis uppfyllda med brandskyddsutbildning för gata/park 
och lokalförvaltarna.  

• Tekniska kontorets rutiner kring tillbuds- och skaderapporteringen med 
återrapportering till Kontorsam har setts över.  

• Förebyggande hälsoarbete bedrivs för att inte kontoret ska överstiga målet på 5 
% sjukfrånvaro.  

• Fyra medarbetare från tekniska kontoret har deltagit i den centralt anordnade 
utbildningen i konsultativt förhållningssätt.  

• Arbetsledare inom lokalförvaltarna, gata/park och samhällstekniska har 
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genomgått intern ledarskapsutbildning under våren. Detta för att stärka sin roll 
som arbetsledare. 

• Utbildning har genomförts i Bas-U2 och Bas-P3 för berörda medarbetare. 

 
Räddningstjänst 

• Specifik kompetensutveckling avseende ledarskap har genomförts med 
deltidsorganisationens befäl. I övrigt sker riktad information, utbildning och 
besök vid i kommunerna nytillkomna verksamheter. 

Personalkontor 

• Antalet registreringar i systemet Flexite har ökat. Det gäller både antalet tillbud 
och antalet skador/olycksfall/brott. Det är svårt att dra slutsatser av om orsaken 
är att antalet ökat eller att bara registrering ökat. Stor del av registreringarna 
härrör från elevhändelser inom skolan. Representanter från olika förvaltningar, 
säkerhetsansvarig och personalkontoret undersöker möjligheter att få tillgång 
till bättre stödsystem. 

• Den totala sjukfrånvaron för Sala kommun är fortfarande under 5 %. Dock har 
den ökat med 0,2 procentenheter till 4,9 %. Motsvarande siffra för KSF är 3,4 %. 

• Delegationsordningen har uppdaterats utifrån verksamhetens behov.  
• Två utbildningar i individuell lönesättning, inklusive medarbetarsamtal, har 

genomförts för chefer under året. 
• Dialog om vikten och innebörden av ett konsultativt förhållningssätt förs i flera 

forum. 
• Medarbetarundersökning har genomförts under året.  
• Resultat av medarbetarundersökning beaktas vid planering av kommande 

kommunövergripande utvecklingsinsatser. 
• Utredning om ”heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. 
• Intern utbildning om ämnen inom arbetsmiljöområdet har genomförts under 

året. Totalt 74 deltagare. 
• Personalkontoret har påbörjat ett arbete med struktur för tematräffar för chefer. 

 

  

                                                           
2 Byggarbetesmiljösamordnare – Utförare (den som ansvarar för själva byggandet). 
3 Byggarbetesmiljösamordnare – Planering och projektering 
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ÅRET SOM GÅTT 

Kommunchef 
• Året har präglats av nyrekrytering till kommunchefsposten. Ny ordinarie kommunchef 

tillträdde i mitten på augusti. 
Medborgarkontor 

• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt utveckling 
av självservice och e-tjänster på hemsidan. 

• Medverkan vid Salamässan med temat Medborgarservice där ett brett urval av service 
och tjänster för medborgarna exponerades samt medverkan vid regional ByggaBo-mässa 
i Västerås där tomtutbud, byggande och boende i Sala exponerades. Ombyggnation av 
offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare 
beöksytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till information och service. 

• Utveckling av kanalerna via sociala medier (Facebook och Instagram) samt mobil 
applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad). 

• Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program och uppstartat arbete med 
förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via 
webben. 

• Kommunen har en ny telefoniplattform med ny leverantör av telefoni TDC. 

• Den första etappen av kommunens stomnät för bredband har byggts. 

• Vi organiserar två nya enheter på kontoret, administrativa enheten för förvaltningen och 
juridiska enheten för kommunen 

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts. 

• Ett kontaktcenter har startats upp. 

• Ett flertal verksamhetssystem har uppgraderats med såväl ny programvara som 
hårdvara. 

• Ett övervakningssystem för våra IT-system har införts som snabbt indikerar om något 
problem uppstår i våra nätverk och på våra servrar. 

Kultur-och fritidskontor 

• Bildandet av ett Kultur- och fritidskontor. 

• Överflyttning av kulturentreprenören. 

• Totalrenovering av golvet i Sal 3, Idrottshallen. 

• Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veckor med nästan 
300 barn. 45 % av alla barn i årsk 4-6. 

• Omflyttning av föreningar verksamma i Föreningarnas Hus och planering av ytterligare 
flytt. 

• Samarbete med skolförvaltningen gällande fritidsutvecklartjänsten. 

• Bokbussen fick körförbud på grund av för hög vikt. 

• Rekrytering av ny bibliotekschef. 
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Samhällsbyggnadskontor 

• Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala kommun. Trafiken är 
tät och stabil.  

• Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) utredde tätortstrafiken i Sala för att 
utröna möjlighet till utveckling av Silverlinjen. Ärendet återremitterades från KS för 
fortsatt utredning med önskemål om fler alternativa lösningar. 

• En utredning om att eventuellt flytta huvudmannaskapet för Samtrafik till Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten tillsattes under hösten.  

• Kontoret har deltagit i stora tjänstemannagruppen för En bättre sits. 

• Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget. 

• Kontoret har deltagit i arbetsgrupp för Sala resecentrum.  

• Samhällsbyggnadskontoret har sedan bildandet slagit ihop planering och utveckling med 
bygg och miljö, vilket gett förutsättningar för att samordna ärenden. Under våren 
genomfördes en till förändring som innebar att administratörerna flyttades till 
medborgarkontoret.  

• Kontoret har också genomfört en fysisk omflyttning som innebär att alla tjänstemän 
finns på samma våningsplan men att flera medarbetare delar kontorsrum. Detta 
medförde omfattande arbete med möblering, ljus, ljud med mera för att åstadkomma bra 
arbetsmiljö.  

• Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet kring vakanser 
och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem tjänster på miljöenheten, tre på 
byggenheten och två på planerings- och utvecklingsenheten. Återbesättning av 
tjänsterna på bygg- och miljöenheterna har nu genomförts utan allvarliga negativa 
konsekvenser för verksamheterna eller medborgarna. Sommaren innebar hög 
arbetsbelastning och hösten en del introduktion för nyanställda.  

• Antalet planeringsarkitekter minskade från fyra till tre i budgeten för 2013. Samtliga av 
de tidigare fyra planarkitekterna (inkl. planchef) har slutat och ersatts av två 
planarkitekter. Enhetschefsfrågan för perioden nov 2012 till dec 2013 löstes genom att 
utse en markingenjör som tillförordnad chef. Arbetet med markfrågor har under 
perioden blivit eftersatt.  

• En ramavtalsupphandling slutfördes under våren och det finns sedan sommaren ett 
ramavtal med Tengbom. Under hösten slutade en planarkitekt och verksamheten har 
endast haft en anställd planarkitekt. På grund av besparingskrav har osäkerhet funnits 
kring rekrytering av en tredje planeringsarkitekt (planchef). Till viss del har 
resursbristen kompenserats genom uppdrag till Tengbom, dock är det mycket 
utredningsarbete där konsult inte passar. Samarbetet med konsulterna har fungerat bra 
och har inneburit nya arbetssätt där båda parter under hösten hittat rutiner för arbetet. 
Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen varit mycket hög på kontorets tre enheter.  

• Kontoret har 2013 fått in ansökningar om nya detaljplaner från externa intressenter och 
med externa konsulter. (Trädgården 4, Disponenten 1, Gillet 6, Bryggeriet och Verdandi). 
De två förstnämnda har arbetats vidare med varav den första också antagits och vunnit 
laga kraft. Utöver dessa har det beslutats om tre nya uppdrag (Stadsparken, Kaplanen 
och ändring Lodjuret) samt två förnyade uppdrag (Evelund och Östra kvarteren inkl. 
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Silvervallen). Kontoret har även arbetat med ett gammalt uppdrag (Fridhem), samt 
överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan för kvarteret Rådmannen. 

• Strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6,7 och 9 efter Norrbygatan. 
Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett resecentrum 
förvärvades stationsfastigheten av Jernhusen.  

• Verdandi 9 såldes till byggfast för byggande av livsmedelsbutik. Ytterligare avyttringar 
under året är sju arrendetomter där arrendator med byggnad på ofri grund erbjudits att 
friköpa fastigheten efter avstyckning och detaljplaneläggning. En fritidsstuga har 
avyttrats där kommunen varit ägare till både byggnad och fastighet. Tre överlåtelser har 
skett av detaljplanelagda småhustomter för eget byggande. En fastighetsreglering har 
genomförts. 

• Femton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom tomtkön under året 
varav sex i Kumla Kyrkby, sju på Ängshagen samt två i Viksberg. 

• Optionsavtal har skrivits med Seniorvillan för byggande av parhus på Ängshagen 
avseende fyra fastigheter som vid genomförande genererar åtta lägenheter. 

• Kontoret deltog i september på Bygga-Bo mässan i Västerås där bl.a. kommunens nya 
tomter presenterades.  

Tekniskt kontor 

• Nya avtal för vinterväghållning har tecknats, dock endast för säsongen 2013-2014. 
Längre avtal kommer att handlas upp under 2014. 

• Den torra sommaren har lett till att ovanligt många träd dött eller blivit klassade som 
riskträd. Detta har lett till höga kostnader för nedtagning.  

• Gata/parks skogvaktare har tidigare haft 50 % av tjänsten förlagd på Ösby 
naturbruksgymnasium som skogsinstruktör. Under hösten 2013 ändrades dock Ösbys 
behov och skogvaktaren har endast undervisat enstaka dagar under hösten. Avsatt 
undervisningstid har istället ägnats åt revidering av skogsbruksplanen, ett arbete som 
annars till stor del skulle genomförts av konsult. 

• Ändringar i lagstiftningen innebär högre utbildningskrav för motorsågsarbeten. Gata/ 
parks personal har utbildats under 2013 och har nu den högre utbildningen som krävs 
2014.  

• Inom gatudriften har arbete för att öka säkerheten på gång- och cykelbanor genomförts. 
Vägbommar har satts upp på ett antal försöksplatser för att få bort genomfart av 
biltrafik. Bommarna kan passeras med cykel, rullstol och barnvagn samt är försedda med 
gångjärn som möjliggör för räddningsfordon att köra igenom.  

• Uppgraderat ABT-avtal (adresser, byggnader och topografi) med Lantmäteriet avseende 
adresser till högsta nivå. Detta innebär en högre intäkt för kommunen. 

• Inflyttning av hunddagiset Silverjycken på Gärdesta. 

• Stationshuset vid Sala järnvägsstation förvärvas av Sala kommun. 

• Leasing av felsökningssystem till verkstaden för att få ett modernare och 
kostnadseffektivare arbetssätt för mindre reparationer av fordon. 

• Sommaren 2013 öppnades en omstartstation i Grällsta. 
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• Som ett led att modernisera fordonsverkstaden har ett nytt system för oljehanteringen 
installerats.  

• Sänkning av timvikariekostnaderna inom kostenheten genom effektiv vikarieplanering.  

• Minskning av livsmedelskostnaderna för kostenheten på grund av nytt livsmedelsavtal 
samt centralt styrd meny. 

• Planering och beslut om en ny mer effektiv måltidsenhet, vilket innebär ny 
organisationsuppbyggnad med färre medarbetare.  

• Ny Va-taxa från 1 januari 2013. 

• Ny överklagan och avslag på upphandling av övervakningssystem för VA-verksamheten. 

Räddningstjänst 

• Räddningschefen pensionerades och ny blev rekryterad under senare delen av hösten. 

• Ansvaret för tillstånd kopplat till brandfarliga och explosiva varor, samt medgivande till 
sotning i egen regi, i Heby kommun överfördes till Räddningstjänsten. 

Ekonomikontor 

• Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela ekonomicykeln. 

Personalkontor 

• Implementering av ny företagshälsovård och system för sjuk- och friskanmälan. 

• Upphandling av lönesystem samt nytt samarbetsavtal med Heby gällande lönearbete och 
systemdrift.  

• Tre administrativa assistenter har centraliserats för ytterligare samordning och 
effektivisering av kommunens processer och rutiner vid lönearbete. 

• Rekrytering av två HR-konsulter. 

• Utredning om ”heltid rättighet – deltid möjlighet” har kompletterats efter ytterligare 
omvärldsbevakning. Personalchef har tillsammans med ordförande i KS 
arbetsgivarutskott deltagit i utbildning i ämnet. 

• Ökat antal medarbetare har beretts möjlighet att växla semesterersättning mot lediga 
dagar genom att lokala kollektivavtal träffats. 

• Arrangemang av nyanställdas dag och 25-årsjubileum har övertagits av 
personalkontoret. 

• Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har skapats vilket innebär att 
friskvårdskuponger införs från 2014. 

• Styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats. 

• Personalchef har representerat Sala kommun i ”Vägledarforum” för studenter på 
Mälardalens högskola. 

• Uttagning av fyra medarbetare från Sala kommun att delta i Aspirantutbildning 2014 
arrangerad av Västerås stad. 
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EKONOMI 
Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13  Budget Avvikelse 

Kostnader 579 018 609 217 595 856  623 712 27 856 

Intäkter 379 688 406 715 404 918  410 481 -5 563 

Nettokostnad 199 330 202 502 190 938  213 231 22 293 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 4 973 10 164 9 961  10 662 701 

Medborgarkontor 27 789 28 002 32 235  34 634 2 399 

Kultur-och fritidskontor 35 238 36 761 35 069  37 350 2 281 

Samhällsbyggnadskontor 53 566 50 549 50 371  54 480 4 109 

Tekniskt kontor 47 029 43 775 26 950  36 375 9 425 

Räddningstjänst 19 295 19 875 20 370  22 244 1 874 

Ekonomikontor 4 425 5 898 7 151  7 938 787 

Personalkontor 7 015 7 478 8 831  9 548 717 

Summa 199 330 202 502 190 938  213 231 22 293 

Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -11 Bokslut-12 Bokslut-13  Budget Avvikelse 

Nettoutgifter   99 921  158 757 58 836 

Medborgarkontor 742 745 1 713  3 225 1 512 

IT-investeringar 742 745 709  775 66 

Hemsidan - - 0  450 450 

Bredband - - 529  2 000 1 471 

Ärendehanteringssystem - - 475  0 -475 

Samhällsbyggnadskontor -6 331 -3 000 3 066  6 070 3 004 

Citybanan - - 0  1 930 1 930 

Inköp av mark 1 302 0 9 129  7 340 -1 789 

Fsg övrig mark -7 633 -3 000 -6 063  -3 200 2 863 

Tekniskt kontor 70 019 113 571 89 854  143 138 53 284 

Gatuprogram 5 973 4 740 2 003  5 989 3 986 

VA-program 13 256 5 399 7 832  25 528 17 696 

Parkprogram 2 900 2 862 1 673  1 855 182 

Kontorsledning program 234 187 187  430 243 

Teknisk service program 6 117 4 031 1 763  2 450 687 

Kart/mät program 192 97 137  125 -12 

Gruvans vattensystem 0 42 120  1 739 1 619 

Lokalprogram 41 347 96 213 76 139  105 022 28 883 

Räddningstjänst 4 305 3 369 5 288  6 324 1 036 

Räddningstjänst 4 283 3 313 5 194  5 280 86 

Totalförsvar 22 56 94  1 044 950 

Summa   99 921  158 757 58 836 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Förvaltningen redovisar ett kraftigt överskott. På kostnadssidan fördelar sig överskottet med 
6 970 tkr på personalkostnader främst beroende på vakanser. De största personalkostnads-
avvikelserna redovisas för Samhällsbyggnadskontor, Personalkontor och Räddningstjänst.  
Den största kostnadsavvikelsen hänför sig dock till övriga kostnader, 19 485 tkr varav 
entreprenader och köp av verksamhet utgör 8 100 tkr, bränsle 4 812 tkr och diverse främmande 
tjänster 3 382 tkr. Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor. 

Kommunchef  
Verksamheten kommunchef redovisar överskott, totalt 701 tkr. Främst är det kontona för 
utredningar, ekokommun samt gemensamma förvaltningskostnader som står för överskotten. 

Medborgarkontor 
Medborgarkontoret redovisar ett plusresultat, 2 399 tkr där de större avvikelserna är:  

• Budgeterat bidrag till cykelleder redovisar överskott 1 285 tkr vilket kommer att 
begäras i överfört anslag till 2014.  

• Kontorsservice, överskott 300 tkr. Resultatet består till övervägande del av ökad 
försäljning av färgkopiering samt att vikarier inte behövdes i samma utsträckning som 
tidigare år eftersom en arbetsmarknadsresurs fanns tillgänglig. 

• Överskottet, 843 tkr, i IT-enhetens budget beror framför allt på följande: 
Medfinansiering bredband, överskott 426 tkr p.g.a. att få byalag har kommit igång under 
2013. Kommunen har bidrag med stöd för projektering. För datakommunikation har 
intäkterna har blivit högre än beräknat, 343 tkr, beroende på att fler datorer finns än det 
kalkylerade. Vikariekostnaderna har varit lägre än ordinarie personals lönekostnad 
dessutom har beredskapsersättningen tagits bort.  

Kultur-och fritidskontor 

På kostnadssidan är anledningen till överskottet personalkostnader (bl.a. då bokbussen stod still 
större delen av hösten behövdes inte vikarier anställas i samband med rekrytering av ny 
bibliotekschef), föreningsbidrag som inte har utbetalats, lägre tele/försäkringskostnader än 
budgeterat samt drift- och verksamhetsmedel. 

På intäktssidan är anledningen till överskottet ökade intäkter av badavgifter och för friskoteket. 

Samhällsbyggnadskontor 

Sammanfattning driftbudget 
Sammanfattningsvis kan sägas att 2013 präglats av flera extraordinära händelser som påverkat 
budgeten. En minskning av en planarkitekt var en förutsättning vid årets start. Under årets 
början hanterades frågor kring den omfattande kontorsomflyttningen och administrativa 
enhetens övergång till medborgarkontoret. Under våren fanns stora oklarheter kring vakanta 
tjänster och rekryteringsarbetet men också nya möjligheter att köpa planarkitekttjänster av 
konsult, Tengbom, from hösten. Inom samhällsfinansierade transporter sjösattes ett helt nytt 
kollektivtrafikupplägg med samordning av skolskjuts och allmän kollektivtrafik och 
kostnadsminskningen från detta har varit svårbedömd. Uppdrag om förändringar i skolskjutsens 
riktlinjer gav osäkerhet i prognosarbetet.  
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Prognoserna under hösten har visat ett överskott inom plan/bygg/miljö. Personalkostnaderna 
har varit lägre inom bygg och miljö men även intäkterna är lägre. Överskottet sågs som en 
möjlighet att finansiera några konsultköp för planuppdrag. Då egen personal slutade tappade 
arbetet fart och ett större överskott konstaterades under senhösten. För plan/bygg/miljö totalt 
ökade överskottsprognosen till ca 800 tkr vilket också stämde relativt väl med utfallet.  

Prognosarbetet för samhällsfinansierade transporter är komplext och sker till viss del i dialog 
med trafikhuvudmännen. Utfallet visar ett betydligt större överskott än prognosen, vilket 
påvisar effektiviseringen.  

Bygg- och miljöverksamheterna 
Personalkostnaderna har varit lägre pga. vakanser och enheterna redovisar ett överskott med 
158 tkr. I detta ligger en återbetalning till Heby kommun med ca 265 tkr. Intäkterna har också 
varit lägre, särskilt inom miljöskydd. Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett underskott med 
229 tkr. Arbetet med alkoholtillstånd och tobak gör ett överskott med knappt 100 tkr pga. ökade 
intäkter. Naturvården gör i stort sett ett nollresultat.  

Planverksamheten  
Planverksamheten ger ett överskott med 632 tkr. Personalkostnader är lägre men det 
balanseras i det stora hela av att plankonsulter anlitats istället som medfört större 
konsultkostnader än budgeterat. De externa intäkterna från planavgifter vid bygglov har ökat 
kraftigt från budget på 200 tkr till ett utfall på 400 tkr. Budgeterade kostnader på 300 tkr för 
översiktsplanearbete har bara nyttjats med en tredjedel då arbetet delvis varit vilande pga. 
personalbrist.  

Markverksamheten 
Markförvaltningen svänger delvis på enskilda poster men avviker från budget med enbart  
35 tkr. 

Samhällsfinansierade transporter 
Samhällsfinansierade transporter redovisar överskott, 3 186 tkr. From augusti har ett nytt och 
utökat utbud av kollektivtrafik införts. Skolskjuts har samplanerats med linjetrafik där det har 
varit möjligt, samt att daglig verksamhets resor och särskoleresor samplaneras av Samtrafik. När 
budgeten gjordes var inte MER KOLL planeringen färdig vilket gjorde kostnadsbilden osäker. 
Kostnaden till Samtrafik är en schablon under året med slutreglering först i januari näst-
kommande år, faktureringen från skolskjutsentreprenör och VL för busskort är a conto med 
reglering vid årsskiftet. Detta gör att prognos är svårbedömt under året då verksamheten hela 
tiden är föränderlig.  

Med hjälp av datastödsystem för beslut och ruttplanering har bra underlag gett förutsättningar 
för effektiv skolskjutsplanering med samutnyttjande av fordon mellan skolor, minskat antal 
taxiresor samt kombinationsresor mellan flera trafikslag.  

Grundskolan/särskolan/gymnasiesärskolan har 857 elever berättigade till skolskjuts, en 
minskning med 33 elever från 2012. Bokslutet visar på ett överskott 1 631 tkr för grundskolan, 
381 tkr särskolan och 502 tkr gymnasiesärskolan. I Grundskolan orsakat av låg indexuppräkning 
för entreprenadskjuts, mindre antal inköpta VL busskort mot budgeterat då fler barn åker 
entreprenadbuss mot tidigare planerat bl.a. till Heden skola. Den upphandling som gjordes till 
höstens skolstart gav även ett relativt bra pris, samt effekterna av samplanerad skolskjuts, 
mindre taxibilar och skolskjutsbeslut enligt riktlinjerna. 

För särskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov under 
höstterminen samt behov av resor även under dagen. En revidering av riktlinjerna görs 
vårterminen 2014, vilket sannolikt kommer att leda till högre kostnader framöver. 
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Gymnasiesärskolans överskott orsakat av lägre kostnader för elever som går i skola hos andra 
huvudmän samt att för gymnasiesärskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån 
elevernas behov. En revidering av riktlinjerna görs vårterminen 2014, vilket kommer att leda till 
högre kostnader framöver. 

Gymnasieskolan ger ett överskott på 153 tkr. En minskning från 500 berättigade elever till 
busskort 2012, till 451 elever år 2013. 

Färdtjänsten har ett underskott på 746 tkr. Ett ökat antal personer är beviljade färdtjänst från 
378 personer år 2012 till 399 personer år 2013 och ett ökat antal resor från 10 686 år 2012 till 
12 306 år 2013. Förändrad färdtjänsttaxa ger minskade intäkter. 

Dagverksamhet SoL redovisar överskott 127 tkr. Under året ett minskande antal personer som 
åker dagvårdsresor, med ett minskat antal resor som följd. 

Daglig verksamhet LSS ger ett överskott på 151 tkr. Samplanering med särskolan gällande resor. 
För restriktiv planering under hösten vilket kommer att ändras under våren 2014. Revidering i 
riktlinjerna för daglig verksamhet kommer sannolikt att medföra högre kostnader 2014 än 
2013. 

Kollektivtrafiken ger ett överskott på 998 tkr. Anledningen är flera. Dels utökad trafik from 
hösten, dels var planeringen i MER KOLL inte definitiv vid budgetarbetet och dels har inte 
förändringen i tätortstrafikutredningen genomförts.  

Tekniskt kontor 

Kontorsledning 

Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. Resultatet inom den administrativa 
verksamheten är ett överskott mot budget med 59 tkr, vilket till största delen avser minskade 
kapitaltjänstkostnader. Den genomförda omorganisationen av administrativ personal har i stort 
inte påverkat kostnadsbilden för verksamheten. Dock har stark återhållsamhet rått vad gäller 
bland annat kontorsmaterial, kurser och resor i samband med detta. Minskade övriga kostnader 
kan också konstateras för telefoni, porto och friskvård, vilket för tekniska kontoret som helhet 
innebär minskade OH-kostnader. 

Miljö och naturvård 

Resultatet är ett överskott mot budget med 169 tkr. Överskottet består i huvudsak av minskade 
kostnader för personal och övriga kostnader som till exempel lagring av prover. 

Gamla Hyttan - Sala kommun beviljades 200 tkr i bidrag för att genomföra en översiktlig 
undersökning av det föroreningsskadade området på Gamla Hyttan. Undersökningarna är 
genomförda under 2013 och projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen. Resultatet av 
undersökningarna visar på kraftigt förhöjda metallhalter i marken och att det behövs fortsatta 
undersökningar av området för att kunna avgränsa föroreningarna. Sala kommun har ansökt om 
ytterligare 650 tkr i statliga bidragsmedel för fortsatta undersökningar. 

Sand Såg och kvarn - Under 2013 har projektering och förklassificering inför åtgärd av det 
föroreningsskadade området vid Sand Såg och Kvarn i princip avslutats. Det har även 
genomförts en referensprovtagning av området som ska användas till att följa upp effekterna av 
planerade åtgärder. Innan slutrekvirering återstår en del rapportskrivning. Slutrekvirering av 
projektet beräknas ske första kvartalet 2014 och den totala kostnaden är beräknad till ca 2 800 
tkr. Därefter har kommunen för avsikt att ansöka om medel för genomförande av åtgärd av 
området. 
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Sala Silvergruva och Pråmån - Sala Silvergruva är i ett avslutade skede av huvudstudie och vi har 
arbetat med åtgärdsutredning och riskvärdering. Förslag på olika åtgärder har tagits fram och 
diskussioner har skett med såväl fastighetsägare som kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. 
Under arbetet har behovet av kompletterande undersökningar framkommit och efter ansökan 
beviljades ytterligare 280 tkr beviljat för att göra detta. Detta har medfört en försening av 
projektet som skulle ha avslutats 2013. Slutrekvirering av projektet beräknas nu istället bli 
senast innan utgången av andar kvartalet 2014. Därefter finns möjlighet att ansöka om medel för 
att projektera för åtgärder på hela eller delar av området. 

Allmän och publik mark 

Resultatet är ett mindre underskott mot budget. Driften av verksamheten bygger på att till viss 
del finansieras av taxa beslutad av kommunfullmäktige. Antalet upplåtelser som ska ske utan 
kostnad för arrangören har ökat, vilket innebär att verksamhetens kostnader för till exempel 
handläggning av ärenden och etablering av tillfällig el i samband med detta inte kunnat täckas. 

Gata/Park 

Gator och vägar 
Den milda hösten har lett till minskade kostnader för vinterväghållningen. Tillsammans med 
lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakant tjänst och sjukskrivningar ger det ett 
överskott. 

Parker och lekplatser 
För att underlätta och effektivisera skötseln inom parkverksamheten framöver har större 
driftsinsatser krävts på flertalet platser inom kommunen. För att öka säkerheten och tryggheten 
i parker och grönområden har stora röjningsarbeten gjorts. Detta har lett till ökade 
personalkostnader inom parkdriften och som därför redovisar ett underskott.  

Skogverksamhet 

Skogsverksamheten visar ett underskott på grund av låga virkespriser samt att 
huvudentreprenören inte hunnit med att avverka i den takt som planerats.  

Kart/mät 

Verksamheten totalt redovisar ett överskott. 

Överskott på personalkostnader på grund av vakant tjänst vilken inte återbesatts under 2013. 

Minskade intäkter till större delen beroende på minskat antal detaljplaner för 
byggnation därmed minskade Lantmäteriförrättningar och som följd av detta minskad 
byggnation. Övriga kostnader har därefter också hållits på en låg nivå. 

Lokalförvaltarna 

Lokalförvaltarna har haft ett sparkrav på 3 140 tkr för 2013. Detta resultat har uppnåtts på 
grund av att organisationen har slimmats, arbetet med att energioptimera våra fastigheter har 
varit lönsamt samt att delar av det planerade underhållet har skjutits framåt i tiden.  

Utöver det satta sparmålet har enheten ett överskott på ca 3 000 tkr. Detta beror delvis på att 
byggstart för ombyggnationen av mottagningsköket på Ösby som var inplanerad under 2013 har 
skjutits fram till februari 2014. För att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten på 
Ösby är det budgeterat för ett planerat underhåll i samband med ombyggnationen av köket. 
Dessa driftsmedel har därför inte utnyttjats under 2013.  

Hösten och vintern 2013 har haft en mycket gynnsam väderlek som har resulterat i en betydligt 
lägre värmekostnad än budgeterat. 
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Teknisk service 

Verksamheten totalt redovisar ett underskott med 395 tkr 

Centralförrådet redovisar genom ökad försäljning samt kontinuerlig justering av priserna ett 
överskott medan fordonsverksamheten lämnar ett underskott trots ökade intäkter för fordon i 
bilpoolen. Högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationen samt för garagehyra 
för fordon i bilpoolen. Personalkostnader ger ett överskott.  

Efterfrågan på fordon har ökat under året och enheten har jobbat intensivt för att kunna 
tillgodose verksamheternas behov. Dock kan konstateras att bilpoolen gör ett överskott, medan 
verksamhetsfordon inte genererat de intäkter som beräknats. Detta på grund av att dessa fordon 
inte körts i tillräcklig omfattning. För att komma till rätta med fordonsbudgeten kommer 
samtliga fordon att läggas in i samma beräkningssystem som bilpoolen. En prisjustering av 
bilpoolsbilarna kommer att ske, vilket kommer innebära lägre kostnader för bland annat 
hemtjänsten. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har inletts under året för utförande av 
lättare bilvård, vilket fungerat bra. 

Låg användargrad i kombination med en mild vinter i slutet av 2013 påverkar användningen av 
snöröjningsfordon.  

Samhällstekniska 

Teknisk planering 
Verksamheten visar visst överskott med anledning av en vakans som projektör. 

Gruvans vattensystem 
Verksamheten visar på ett visst överskott med anledning av en vakans som projektör som ska 
ansvara för gruvans vattensystem samt ytterligare 1 800 tkr på grund av felbudgeterade 
kapitaltjänstkostnader i ramutlägget. 

Trafikadministration 
Verksamheten visar på visst överskott med anledning av att tjänsten som trafikingenjör endast 
var tillsatt på deltid större delen av 2013. Från och med augusti är tjänsten tillsatt på heltid. 
Dock har intäkterna för felparkeringsavgifter varit ca 30 % lägre än budgeterat, trots bibehållen 
parkeringsövervakning. 

Kostenheten 

Kostenheten har haft ett sparkrav på 1 655 tkr för 2013, som till största delen uppnåtts med 
1 442 tkr i resultat. Ingen justering av portionspriset har fått ske. Sparkravet har varit svårt att 
uppnå på grund av att fasta kostnader så som hyres- och personalkostnader ökat med 980 tkr 
mot föregående år. Införandet av ny telefoni har medfört ökade kostnader för inköp av mobiler 
och utrustning som fungerar i köksmiljö. Dessa kostnadsökningar har uppgått till ca 125 tkr. 
Livsmedelskostnaderna har dock minskat med 1 300 tkr jämfört med 2012 till följd av ett nytt 
livsmedelsavtal och centralt styrda menyer och produktval. Även andra övriga kostnader som 
hållits nere är transporter, förbrukningsmaterial och kurser. Kostenheten har även nyttjat färre 
timanställda vikarier under året med hjälp av effektivare vikarie- och semesterplanering. En 
översyn av enheten och dess organisation har pågått under hösten och en ny effektivare 
måltidsenhet kommer att sjösättas under 2014. 

VA-verksamhet 

Verksamheten redovisar ett stort överskott. Orsaken till den stora avvikelsen mot senaste 
månadsuppföljning är att debiteringsprogrammet för VA (Å-data) visade en felaktig prognos. 
Detta fel är nu åtgärdat och kommer inte upprepa sig. Det stora överskottet förklaras med få 
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läckor på vatten och tryckavlopp samt få avloppsstopp, lägre energikostnader än budgeterat, 
arbetet med vattenskyddsområde har avvaktat politiska beslut, löne- och konsultkostnader har 
varit låga, arbetet med övervakningssystemet inte kunnat komma igång med lägre 
kapitaltjänstkostnader som följd samt att verksamheten sökt och blivit beviljad återbäring av 
biogasskatt 
Överskottet ska tillfalla VA-verksamheten och återföras till kollektivet under de två kommande 
åren, i enlighet med lagstiftningen i Lagen om allmänna vattentjänster. Denna utjämning krävs 
för att kunna behålla nuvarande Va-taxa till januari 2016.   

Renhållning 

Årets resultat är ett underskott med 500 tkr. Med hänsyn till 2013 och tidigare års resultat har 
åtgärder vidtagits med bland annat höjd taxa, dels vid halvårsskiftet och dels från och med 1 
januari 2014. Fortsatt kommer taxan att justeras i förhållande till gällande avfallsindex. För att 
hålla nere kostnaderna har inga nyetableringar av underjordsbehållare på miljöstationer 
genomförts och endast en ny miljöstation har öppnat. Positivt är dock att omklassning av 
hushållssopor till grovsopor har upphört helt. Därav har dessa kostnader minskat med 400 tkr i 
jämförelse med 2012. Kapitaltjänstkostnaden för inköpta sopkärl är fortsatt en stor post, som 
kommer plana ut inom innevarande verksamhetsperiod. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten redovisar överskott, 1 874 tkr. 

På utgiftssidan är de större överskotten relaterade till personalkostnader (lång rekryteringstid 
för ny räddningschef samt ej återbesatt verkmästartjänst under hösten). Lägre kostnader för 
avgifter kopplat till radio och samband, lägre hyror än budgeterat, samt ej genomförda 
kompetensutbildningar. 

Utbildnings- och tillsynverksamheten samt automatlarmavtalen har genererat större intäkter än 
budgeterat. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontorets avvikelse, 787 tkr är till största delen hänförlig till vakanser avseende 
upphandlingsfunktionen, långtidssjukfrånvaro, nedsättning av tjänstgöringsgrad och till effekter 
av lönerevision. 

Personalkontor 
Kontoret redovisar överskott 717 tkr. 

Medel reserverade för personalkostnad ger överskott på grund av att två vakanser som uppstått 
under året ännu ej återbesatts. 

Kostnad för lönesystem ger överskott pga. oklarheter om vem som ska betala licensavgifter som 
inte var med i upphandlingsunderlaget. Förhandling pågår. 

Intäkt från Heby kommun ger överskott pga. att extra tjänster utförts av Sala kommun i 
samband med upphandling, implementering och drift av upphandlat lönesystem.  

Medel för arbetsmiljöarbete ger överskott pga. att en utbildning ställts in pga. extern konsults 
plötsliga sjukdom. 
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Investeringar 

Medborgarkontor 
IT-investeringar 
Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk. Under våren 
byttes kommunens brandväggar. Överskott 66 tkr. 

Hemsidan omarbetning, utveckling 
Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att faktureras under 
2014. Överskottet, 450 tkr, begärs som tilläggsanslag för 2014 i bokslutet. 

Bredbandsinvesteringar 
Under året har sträckan Färjebron-Vrenninge-Hedens skola-Salbohed samt Gussjö-Stävre 
projekterats och beställts. Av dessa har Hedens skola och Gussjö samt Gussjö-Stävre påbörjats. 
I och med att dessa sträckor inte är färdigställda har ingen slutfaktura kommit. 1 471 tkr 
återstår av budget. Begärs som tilläggsanslag 2014 i bokslutet. 

Ärendehanteringssystem 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 267 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, som en del av kommunens 
utveckling till e-förvaltning samt att kostnaden skulle täckas genom omfördelning av resurser 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 

I förvaltningens strategiska plan 2014-2016 begärdes dock investeringsbudget för inköpet av 
ärendehanteringssystemet. Vid den tidpunkten var det ännu oklart när införskaffande av 
systemet skulle ske. Förvaltningen beviljades investeringsmedel 750 tkr för 2014.  
E-förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet. Enligt 
betalningsplanen skulle 10 % av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40 % vid driftstart 
och 50 % vid övertagande. Driftstart skedde vid mitten av december och övertagandet beräknas 
till början av 2014. En tilläggsmodul elnsyn har också inköpts för att kunna lägga ut bl.a. daglig 
postlista på sala.se. Eftersom investeringsprojektet saknar budget 2013 blir underskottet -475 
tkr. 
Samhällsbyggnadskontor 
Mark- och exploateringsverksamheten 
Verksamheten ger ett resultat på -3 065 tkr mot budget -4 140 tkr pga. att intäkter vid 
överlåtelser kraftigt har ökat från budget på 4 000 tkr till ett utfall på 6 953 tkr. Stora intäkter 
bl.a. från Verdandifastigheten(Blivande Willys) 1 975 tkr, fastigheter i Mellandammen 1 296 tkr, 
Viksberg 1 905 tkr samt Arnebo 984 tkr.  

Stora inköp av strategiska fastigheter har genomförts. Tre fastigheter efter Norrbygatan, 
Löparen 6, Löparen 7 samt Löparen 9 på totalt 6 840 tkr vilket även har anvisats kontorets 
budget.  

Inköp av stationsfastigheten på 2 200 tkr har tagits inom anvisad budget. 

Investeringskostnader i exploateringsprojekt har i stort följt budget med kostnader på 889 tkr 
mot budget 800 tkr. 

Citybanan 
Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gjorde att budgeten inte behöver 
utnyttjas. Överskott 1 930 tkr. 
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Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Sammanfattande kommentar: 
Genomförda projekt inom gatuprogrammet har utförts inom given ram. Vissa projekt har ej 
kunnat genomföras med anledning av att de inväntar till exempel detaljplan eller exploateringar.  
 
Kommentar per projekt: 
• Projektering investeringsprogram.  Budget 455 tkr.  
• Utplacering kommunala cykelpumpar. Budget 182 tkr. Investeringsprojektet avses 

utföras under våren 2014. Budgeterade medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
• Förstärkning huvudvägnätet. Budget 450 tkr. 
• Områden aktuella för planläggning. Budget 2 041 tkr. Inget investeringskonto för 

utförande av gator i samband med detaljplaneläggning finns för 2014. Återstående 
medel, 2 035 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2014.   

• Oförutsedda utvidgningar. Budget 600 tkr.  
• Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad. Budget 234 tkr. Inväntar 

exploatörs utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
• Förstärkning Södra Esplanaden, Ringgatan, Polhemsgatan. Budget 700 tkr.  
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 327 tkr. Återstående medel, 221 tkr, äskas i 

överfört anslag till 2014, för projekt för hastighetsdämpande åtgärder på Östra 
Thulegatan. 

• Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken. Budget 800 tkr. Avvaktar genomförande i 
samband med stadsparkens övriga utbyggnad. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

• Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 200 tkr.  
 
VA-program 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet gör ett stort överskott framförallt på grund av projekt genomförts till betydligt 
lägre kostnad än kalkylerat. Även avsaknad av detaljplaner samt projekt lämpade för VA-
sanering har bidragit till överskottet.  

Kommentar per projekt: 
• Projektering investeringsprogram VA. Budget 371 tkr.  
• Serviser. Budget 300 tkr.  
• Områden aktuella för planläggning. Budget 2 679 tkr.  
• Oförutsedda utvidgningar. Budget 500 tkr.  
• Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 3 401 tkr. Ersättningar kvarstår 

att betala ut för ledningsrätt. Utav återstående medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört 
anslag till 2014 och resterande, 1 411 tkr, återlämnas i bokslut.  

• Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2. Budget 5 500 tkr. Projektering och 
beställning av material har skett under 2013. Projektet genomförs under första kvartalet 
2014. Budgeterade medel, 5 500 tkr äskas i överfört anslag till 2014. 

• Utbyggnad dagvattenledning. Budget 250 tkr.  
• ARV Sala nya inloppspumpar. Budget 175 tkr.  
• APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar. Budget 700 tkr.  
• ARV Sala mixer JKL-dos Regnväderlinje. Budget 50 tkr. 
• ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 6 515 tkr. Upphandlingen av det centrala 

övervakningssystemet för verksamhetens drift har överklagats vid två tillfällen och ny 
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upphandling sker under första halvåret 2014. Återstående medel, 6 418 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

• VV Åtgärder inom vattenskyddsområden. Budget 466 tkr. Avvaktar beslut om 
vattenskyddsområden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• VA-sanering samlingskonto. Budget 4 621tkr. Strumpinfodringar som planerats 2013 har 
ej genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

 
Parkprogram 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet har gjort ett underskott med anledning av bland annat en torr sommar med svåra 
planteringsförhållanden som följd. Även felkalkyleringar i förhållanden till tidplanen, för projekt 
som fortsätter 2014, har bidragit till underskottet.  
 
Kommentar per projekt: 
• Södra Esplanaden Ö Tulegatan/Collingatan ny allé. Budget 400 tkr.  
• Trädersättning alléer i staden. Budget 100 tkr.  
• Dalhemsleden skyddsplantering. Budget 100 tkr.  
• Lekplatser renovering, säkerhet och nytt material. Budget 300 tkr.  
• Ängshagen träd- och skyddsplanteringar. Budget 24 tkr.  
• Vasagatan stråk/årum/ljus/sittplatser. Budget 400 tkr.  
• Ljussättning parker/lekplatser/broar/gång-och cykeltunnlar. Budget 200 tkr.  
• Stadsparken, kiosk och servering, utredning. Budget 331 tkr. Utförs i samband med 

stadsparksprojektet. Återstående medel, 275 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
 
Kontorsledning program 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet gör ett överskott och återstående medel återlämnas i bokslut. 
 
Kommentar per projekt: 
• Datorer. Budget 180 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 11 tkr, återlämnas i 

bokslut. 
• Kontorsutrustning. Budget 100 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 81 tkr, 

återlämnas i bokslut. 
• Plotter. Budget 150 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 81 tkr, återlämnas i 

bokslut. 
 
Teknisk service program 
Sammanfattande kommentar: 
Programmet redovisar ett överskott på grund av ej ännu helt genomförda projekt. Överskottet 
äskas i överfört anslag till 2014. 
 
Kommentar per projekt: 
• Förrådsinventarier. Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under november för ett 

modernare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte genomförd. Budget 250 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

• Maskiner. Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit genomföras under året 
på grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. Återstående medel, 340 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014.  

• Verkstadsinventarier/arbetsredskap. Budget 200 tkr. Modernisering av verkstaden sker. 
Fortsatta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
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Kart/mät 
Sammanfattande kommentar: 
Projektet avslutat med ett mindre underskott. 
 
Kommentar per projekt: 
 
• GIS. Budget 125 tkr. Uppgradering av Cad-programvara. 
 
Gruvans vattensystem 
Sammanfattade kommentar: 
Projekten pågår och redovisat överskott äskas i överfört anslag till 2014. 
 
Kommentar per projekt: 
• Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn. Budget 697 tkr. Pågår, avslut av projekteringen 

samt realisering av projektet sker 2014. Återstående medel, 634 tkr, äskas i överfört 
anslag till 2014. 

• Säkerhetsväg Storljusen. Budget 774 tkr. Samtal pågår med fastighetsägare kring 
Storljusen för att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. Återstående medel, 770 tkr, 
äskas i överfört anslag till 2014. 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski. Budget 268 
tkr. Projekteringen är genomförd men ej fullt ut fakturerad av Trafikverket. Återstående 
medel, 214 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
 

Lokalprogram 
Sammanfattande kommentar: 
Flertalet projekt pågår. Några projekt är i avvaktan på beslut från politiken och verksamheter.  
En upphandlartjänst har varit vakant, därför har flera projekt ej kunnat påbörjas under 2013 
som planerat. Delar av återstående medel för programmet kommer därför att äskas i överfört 
anslag till 2014. 
 
Kommentar per projekt: 
• Medborgarkontor.  Budget 400 tkr.  Byggnation pågår och kommer att vara klart under 

januari 2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
• Gårdar. Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och Centralskolans gård 

pågår. Arbetet kommer att påbörjas under sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 
tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Lås och larm. Budget 500 tkr. Återstående medel, 474 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Storköksutrustning. Budget 500 tkr. Återstående medel, 459 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Byte ventilation Ösby gymnasium. Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av köket på Ösby 

blivit framskjutet till 2014 har inte arbetet med ventilationen kunnat påbörjas. 
Återstående medel, 2 000 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Projektering Ransta skola och förskola. Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har tillsatts för att ta 
fram ett underlag för ombyggnation/nybyggnation av skola och förskola. Återstående 
medel, 472 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Avvaktar besked från verksamheten angående 
behovet av upprustningen. Återstående medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Projektering Varmsätra skola. Budget 500 tkr. Kartläggning av skolans 
ombyggnadsbehov har genomförts. Avvaktar politiska beslut. Återstående medel, 500 
tkr återlämnas i bokslut. 
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• Ombyggnation Silverjyckens hunddagis Gärdesta. Budget 1 581 tkr. Byggnationen 
avslutad. Resultat enligt budget. 

• Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar. Budget 800 tkr. Arbetet pågår och förväntas 
vara klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning. Budget 395 tkr. Avvaktar 
politiska beslut. Återstående medel, 395 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav m.m. . Budget 650 tkr. Arbete med byte av bland 
annat oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets gård pågår och förväntas stå 
klart under första kvartalet 2014. Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Tillagningskök Ösby. Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är klart och 
arbetet beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 9 804 tkr, äskas i överfört 
anslag till 2014. 

• Handikappanpassningar. Budget 1 500 tkr. Fortsatt arbete med enkelt avhjälpta hinder 
samt ny lyftplatta till Kilbo skola. Resultat ett överskott på 1 207 tkr återlämnas i 
bokslut. 

• Äldreboende byggnation. Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå klar under våren 
2014. Slutbesiktning, slutfakturering och markkostnader kvarstår.  Återstående medel, 
6 315 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Målerilokaler Ösby. Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och byggnationen kommer att 
påbörjas under våren 2014. Återstående medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Renovering Lärkans simhall. Budget 500 tkr. En kartläggning och kostnadsberäkning av 
underhållsbehovet har genomförts. Återstående medel, 395 tkr, återlämnas i bokslut. 

 

Räddningstjänst 

Merparten av avvikelsen, 1 036 tkr står de två projekt som är kopplade till Krisberedskap/ 
Totalförsvar för.  

Den återstående avvikelsen är i huvudsak relaterad till utebliven investering i brandslang och 
lägre investeringskostnader till övningsfält. 

  



 
 

30 (37) 
 

FRAMTIDEN 

Kommunchef 

• Fortsatt arbete med att utveckla och stärka de kommunala verksamheternas 
samarbetsförmåga och helhetsansvar. 

• Vidareutveckla samverkan mellan de kommunala bolagen, kommunens förvaltningar 
och Företagarcentrum. 

• Stärka och utveckla kommunens omvärldsbevakning. 
 

Medborgarkontor 

• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets utbud av service och tjänster samt fortsatt 
utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.  

• Utveckla den Digitala agendan med e-strategiskt program med framtagning av riktlinjer 
för exempelvis bredband och IT-säkerhet. 

• Utveckling och omgörning av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via webben. 

• Exponering av Sala och genomföra olika aktiviteter genom annonsering, trycksaker, 
mässor och expomaterial. 

• Framtagning av en flerårsplan för utbyggnaden av kommunens stomnät för bredband på 
landsbygden. 

• Implementera ePhorte (dokument- och ärendehanteringssystem) i verksamheterna som 
förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar ärendeprocessen, ökar servicenivån 
och förenklar rutiner. 

• Utveckla Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötesplats för olika 
verksamheter. 

• Säkerställa en säkrare miljö för vår IT-utrustning som ser till att sårbarheten elimineras 
för yttre omständigheter. 

• Kontaktcentret ska i framtiden kunna direkthantera enklare ärenden som idag sköts av 
handläggare vid olika verksamheter. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) med vidare 
publicering på Sala kommuns hemsida. 
 

Kultur-och fritidskontor 

Kultur- och fritidskontorets verksamhet syftar till att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom 
kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdom. 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall. 
• Påbörja arbetet med kulturplanen 2014-2016, med prioritering på barn och ungdom. 
• Kv. Täljstenens utveckling. 
• Fortsatt satsning på digital delaktighet. 
• Renovering alternativt nybyggnation av simhallen. 
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Samhällsbyggnadskontor 

• Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkön i kvarteret Lodjuret på 
Ängshagen när väg och VA är färdigbyggd. 

• Kumla Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds tomtkön. 

 

Tekniskt kontor 

• Upphandling av vinterväghållningen, nu med fleråriga avtal. Krav kommer då att ställas 
på GPS-registrering, för bättre uppföljning av entreprenörer. 

• Inom gatudriften kommer utbytet av trasiga och slitna skyltar att prioriteras. 
• Inom parkverksamheten kommer arbetet med att identifiera och ta ned riskträd att vara 

fortsatt prioriterat. Almsjukan har på nytt blossat upp i och med den torra sommaren 
2013 och många döda almar behöver därför tas ned.  

• Parkverksamheten kommer även fokusera på sikt och säkerhet på gång- och cykelbanor. 
Föryngringar av buskage ger ökad sikt, ljusare parkmiljöer och en ökad trygghet för 
gående och cyklister. Arbetet med att föryngra buskagen vid gång- och cykeltunnlar 
fortsätter. 

• Skogverksamheten har tagit fram en skogsbruksplan för skogsområdet kring Norrberg. 
Området har under längre tid varit i behov av åtgärder men med det tätortsnära läget 
och det täta friluftslivet har det ej varit lämpligt med föryngringsavverkning eller större 
gallring. Lübecks modell kommer nu att tillämpas. Modellen lämpar sig väl för detta 
område då man endast tar ut de för avverkning mogna träden och lämnar övriga träd 
orörda. Modellen har genom sitt varsamma skogsbruk blivit populär både i Sverige och 
utomlands under de senaste åren. 

• Under första halvåret kommer kommunens kartdatabas att byta koordinatsystem för att 
komma i fas med de flesta övriga kommuner i landet. 

• Det kommunaltekniska programmet Geosecma kommer att uppgraderas till Geosecma 
for ArcGis under första halvåret. 

• För att uppnå en väl fungerande e-förvaltning är en förutsättning att kommunen och 
myndigheter samverkar. För att underlätta detta kommer avtal träffas om 
Geodatasamverkan, vilket är ett samarbete mellan olika aktörer på alla nivåer EU, 
nationell, regional och lokal. Detta medför för kommunen tillgång till ett stort antal 
myndigheters information. 

• Rivning av hus B på Centralskolan Västerfärnebo. 
• Omarbetning av internhyresavtalen för kommunens egna fastigheter till följd av 

införande av komponentavskrivning. 
• Flytt till nya lokaler för tekniska kontorets lokalförvaltning. 
• Modernisering av centralförråd och fordonsverkstad ska ske. 
• Nytt förrådssystem ska införas. 
• Ny dieselpumpstation vid kommunens centralförråd. 
• Planering, tillsättning och uppstart av den kommande nya måltidsenheten och dess 

organisation. Detta för att hitta en kostnad för måltiderna och en sann prisbild. 
• Beslut om vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter ska tas. 
• Ökade reningskrav för kväve för Sala avloppsreningsverk. 
• Investeringsprojekt för Sala resecentrum samt Sala stadspark kommer genomföras. 
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Räddningstjänst 

• Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan ett nytt avtal som ger 
högre ersättning vara ett sätt att minska risken (dock höjs kommunens kostnader). 

• Översyn av fordonsplanen i akt och mening att hitta fordonslösningar som inte kräver C-
behörighet inom deltidsorganisationen- 

• Förebyggandeorganisationen står inför pensionsavgång – hur skall den organiseras i 
framtiden? 

• Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förutsätter en 
samordning mellan det civila och militära försvaret – detta innebär krav på planering i 
kommunerna. 

Personalkontor 

• Fortsatt utveckling och anpassning av kommunövergripande processer och rutiner för 
HR-området. 

• Utveckla konsultativt förhållningssätt gentemot chefer i organisationen i syfte att 
stödja/lära ut/öka professionellt agerande i HR-processer. 

• Lönekartläggning. 
• Jämställdhetsplan. 
• Arrangera tematräffar för chefer. 
• Utveckla dag för nyanställda – nytt program. 
• Effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocess. 
• Se över behov av arbetsmiljöutbildning. 
• Implementera uppdaterat lönesystem. 
• Upprätta styrdokument som t ex riktlinjer för friskvård, mutor och jäv, gåvor, 

distansarbete och lokalt avtal om flexibel arbetstid. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 Bokslut 2011  2012  2013 
Verksamhetsmått 
 

     

Antal årsarbetare Ksf     297,4 
Antal anställda tsv 54  313  327 
Antal anställda visstid 3  18  13 

Sjukfrånvaro % 1,4  3,2  3,4 

 
Tekniskt kontor 

   

Text 2011 2012 2013 
Vinterväghållning    

Kostnader totalt, tkr 4 746 3 712 4 404 

Kostnad/invånare, kr 220,35 171,73 202,52 

Lokalförvaltning    

Kostnader skadegörelse, tkr  226 163 320 

Kostnader städ, tkr 9 943 9 838 10 542 

Varav extrastäd, tkr 372 295 307 

Kostverksamhet    

Kostnader totalt, tkr 51 155 52 922 52 214 

Portion/årsarbetare, styck 74  80 67 

Kostnader hyra, tkr 9 255 10 472 11 258 

VA-verksamhet    

Kostnader totalt, tkr 26 595 28 035 24 463 

Varav kapitalkostnad, tkr 7 529 7 938 6 984 

Intäkter från taxa, tkr 24 422 27 768 28 660 

Renhållning    

* Kostnader totalt, tkr 22 079 23 235 22 664 

* Kostnad/invånare, kr 1 024 1 075 1 042 

Intäkter från taxa, tkr 19 335 20 903 22 152 

Personal    

Kostnader löner, tkr 68 720 70 950 69 360 

*Måtten är omdefinierade 2011 och motsvarande justering är gjord för värdena 2009 och 2010. 
 

Kultur-och fritidskontor    
 2011 2012 2013 
Antal besökare Täljstenen 7 800 8 200 8 500 

Antal besökare på biblioteket 133 654 139 242 139 586 

Kommunal subvention per 
besök i Simhallen 

35,54 38,00 52,6 

Antal i % av de 
bidragsberättigade 
föreningarna som har antagit 
en trygghetspolicy 

11 11 11 

Andelen barnböcker av den 
totala utlåningen i % 

40,3 40,5 42,8 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 
Tabell 3: Indikatorsammanställning 

Mål Indikator 2013 2012 2011 
Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen 

är positiv 
Befolkningsprognos 

kommer i februari 
2014 

+28 +33 

Ett växande Sala Antalet fastställda 
detaljplaner för 

bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

2 9 3 

Ett växande Sala Försäljn.värdet på 
fastigheter ökar 

 1 388 1 289 

Ett växande Sala Antalet lägenheter ökar  +93 +31 

Ett växande Sala Sala förbättrar sin 
placering på Svenskt 

Näringslivs ranking med 
20 % 

233 230 257 

Ett växande Sala Handläggnings- 
tider Räddningstjänst 

Målet är uppfyllt. 
Kontrollerat via intern 

kontroll    

  

En långsiktig hållbar 
social utveckling 

Sala har en bra livs- och 
boendemiljö 

Ingen mätning 57 Ingen mätning 

En långsiktigt hållbar 
social utveckling 

Andelen nöjda 
medborgare, trygghets- 

och säkerhetskänsla 
Tekniskt kontor 

Ingen mätning 54 Ingen mätning 

En långsiktigt hållbar 
social utveckling 

Andelen nöjda 
medborgare, miljöer i 

gatu- och parkmark 

Ingen mätning 58 Ingen mätning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Andelen lokalt 
producerad energi ökar 

av den totala 
energianvändningen 

Redovisas i 
kommunövergripande 

bokslut 

  

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Antal resor med 
kollektivtrafik ökar 

259 907 254 209 252 568 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Utsläpp från bilar 
minskar 

Redovisas i 
kommunövergripande 

bokslut 

  

En långsiktigt 
miljömässig hållbar 
utveckling 

Andelen återstående 
oljeuppvärmda 

fastigheter 

0 4 5 

En långsiktigt 
miljömässig hållbar 
utveckling 

Andelen ekologiskt 
producerade produkter 

i kostverksamheten 

25 % 20,3 % 15 % 

En långsiktigt 
miljömässig hållbar 
utveckling 

Andelen matsvinn i 
kostverksamheten 

9 %   

En långsiktigt 
miljömässig hållbar 
utveckling 

Andelen ökad 
biogasproduktion 

189 323 170 084 51 632 

En långsiktigt 
miljömässig hållbar 
utveckling 

Andelen nöjda 
medborgare, gång- och 

cykelvägar 

Ingen mätning 51 Ingen mätning 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 
Nöjda medborgare 
och brukare 

Salas medborgare är 
nöjda med kvaliteten 

och service 

Ingen mätning 65 Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda kunder i 
kostverksamheten 

Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda gäster i 
kostverksamheten 

Ingen mätning 90 % Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda 
medborgare avseende 

sophämtningen. 

Ingen mätning 65 Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda 
medborgare, vatten och 

avlopp 

Ingen mätning 82 Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda 
medborgare, 
sophantering 

Ingen mätning 65 Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda 
medborgare, gator och 

vägar 

Ingen mätning 49 Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Andelen nöjda 
medborgare Kultur- och 

fritidskontor 

Ingen mätning 
genomförd 

62 % 
 

Ingen mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Antal medielån 
(biblioteket) per 

invånare ska överstiga 
rikssnittet 

Rikssnittet meddelas 
senare 

6,8 %  

Nöjda medborgare 
och brukare 

Antal besökande i 
simhallen ska överstiga 

115 000 

89 051 90 455  

Nöjda medborgare 
och brukare. 
 

SCB-undersökning ” Hur 
nöjda är medborgarna 

med 
räddningstjänsten”. 

Ingen mätning 
genomförd 

Sala 77 
Heby 75 

Snittindex 
medverkande 
kommuner 74 

Ingen mätning 

God service av hög 
kvalitet 

Sala har bra bemötande 
och tillgänglighet 

Ingen mätning Ej mätbart Ingen mätning 

God service och 
kvalitet. 

Antal utryckningar. 
Händelsetyp. 

Ingen kommentar   
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Mål Indikator 2013 2012 2011 
God service och 
kvalitet. 

Andel lyckade 
utryckningar. 

Ingen mätning   

God service och 
kvalitet. 

Öka brand- och 
sjukvårdskunskap i 

kommunerna. 

Ingen mätning   

God service och 
kvalitet. 

Avvikelserapporter mot 
SOS Alarms 

handläggning av 
inkommande 112-

samtal. 

0   

God service och 
kvalitet. 

Hålla fastställd 
anspänningstid.* 
Mäts i avvikelse-

rapportering. 

0 0 1 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Salas medborgare är 
med och påverkar och 

har inflytande 

Ingen mätning 37 Ingen mätning 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Antalet inköps- förslag 
via webben ska utgöra 

5 % av alla inköp 
(biblioteket) 

13,1 11,3 %  

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Antalet genomförda 
förslag från 

ungdomarna i 
ungdomslokalen ska 

överstiga 90 % 

Påverkan och 
inflytande sker i 

dialogform 

95 %  

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen skador/ 
olycksfall/brott minskar 

till 50 % av tot. antal 
registreringar 

66 % 69 % 65 % 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron 
understiger 5 % 

3,4 % 4,7 % 4,3 % 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Korttidsfrånvaron ska 
aldrig överstiga 3,0 

dagar per person och år 
Kultur- och fritidskontor 

Ingen mätning 1,5 dgr  

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Skadade personer 
under räddnings-

uppdrag. 

0 1  

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaro 
Räddningstjänst 

3,0 % 1,49 % 2,5 % 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 
Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Ett ökat antal chefer 
och arbetsplats-ombud 

rapporterar att de 
använder sig av FAS-

modellen 

Ingen mätning   

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Personalen i 
medarbetarenkäten på 

en 8-gradig skala 
betygssätter inflytande 

till minst 6 

5,9   

Tydligt och bra 
ledarskap 

Vi har en gemensam 
idealbild av ledarskap 
och medarbetarskap 

Ja, via ledarpolicy (ej 
mätbart) 

  

Tydligt och bra 
ledarskap 

Antalet chefer som har 
personalansvar  

för mer än 30 
medarbetare är noll 

0   

Tydligt och bra 
ledarskap 

Personalen i 
medarbetarenkäten på 

en 8-gradig skala 
betygssätter ledarskap 
till minst 6 Kultur- och 

fritidskontor 

Ersatt av 
medarbetarenkät 

Ej genomförd pga. 
organisationsförändring 

 

* Tid från larm tills brandbilen lämnar brandstation. 
 

 



  

 
 
 
 

Bokslut 2013 
  
  

ÖVERFÖRMYNDARE 
 





 Bokslut 2013 Överförmyndare 
 
 

3 (10) 

INNEHÅLL 

Verksamhetsansvar ........................................................................................................................................... 5 
Målavstämning .................................................................................................................................................. 6 
Året som gått ..................................................................................................................................................... 7 
Ekonomi ............................................................................................................................................................. 7 
Framtiden .......................................................................................................................................................... 8 
Verksamhetsfakta .............................................................................................................................................. 8 

 





 Bokslut 2013 Överförmyndare 
 
 
 

5 (10) 

VERKSAMHETSANSVAR 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över 
förvaltarskap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör 
de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. 

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som 
överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 
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MÅLAVSTÄMNING 
 

Symbolbeskrivning  

Målen bedöms inte bli uppfyllda  
Målen bedöms delvis bli uppfyllda  

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter  bidrar  
 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

Aktiviteter 
Årsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara färdiggranskade 
senast sista augusti samma år. 

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om 
överförmyndarens verksamhet. 

Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och 
ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter 
och till aktuella externa aktörer. 
 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet:  

Granskningen av årsräkningarna var klar i början på september 
månad. För att klara detta timanställdes en handläggare som enbart 
sysslade med granskning av årsräkningar. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är 
genomförd. 

Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och 
till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. Under senare delen 
av året har informationen dock varit mer sporadisk eftersom den ena 
handläggaren avslutade sin anställning i juni och den andra avslutade 
sin  anställning i september och det tar tid för de nyrekryterade att 
sätta sig in i arbetet.  
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ÅRET SOM GÅTT 

Under året har en rekryteringsprocess avslutats och två nya handläggare har 
rekryterats, då den ena handläggarna avslutade sin tjänst i juni och den andra i 
september. Den ena nya handläggaren tillträdde i mitten på augusti och den 
andra i början på oktober. Olyckligtvis fallerade boendesituationen för den sist 
tillträdde handläggaren, som då valde att avsluta sin anställning och återvända 
till hemorten. En ny rekryteringsprocess inleddes därför och den beräknas vara 
avslutad i början på 2014.  

Under året har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del merjobb med 
att granska sluträkningar. 

Överförmyndaren har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen. 

 

EKONOMI 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13  Budget Avvikelse 

Kostnader 3 111 2 953 3 163  3 290 127 

Intäkter 273 160 197  150 47 

Nettokostnad 2 838 2 793 2 966  3 140 174 

 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 
Öveförmyndare redovisar överskott 174 tkr. Den största delen av överskottet 
hänför sig till personalkostnader. 

De ensamkommande flyktingbarnen kostade 88 tkr mindre än budgeterat, 
samtidigt som vi fick tillbaka 47 tkr mer än budgeterat från Migrationsverket. 
Detta innebär att de ensamkommande flyktingbarnen totalt kostade 135 tkr 
mindre än budgeterat. 

Arvodet för ställföreträdarna har blivit 76 tkr lägre än budgeterat. Detta beror 
sannolikt på att fler huvudmän än beräknat har blivit betalningsansvariga för 
arvodet. 
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FRAMTIDEN 

Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. Framför allt ökar behovet 
av gode män i svåra ärenden, dvs ärenden där det förekommer både ett missbruk 
och en psykiatrisk diagnos. De gode män som rekryteras till dessa ärenden 
kräver mycket coachning och utbildning för att kunna klara sitt uppdrag. 

En ny handläggare ska rekryteras under 2014 och båda handläggarna kommer 
att genomgå adekvata utbildningar för att öka och bibehålla den höga 
kompetensen inom överförmyndarverksamheten. 

 

VERKSAMHETSFAKTA 

Tabell 1: Verksamhetsfakta 

 Bokslut 
2011 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Verksamhetsmått    

Antal aktiva ärenden 367 358 359 

Redovisningsskyldiga 
ärenden 

250 294 239 
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2014 ÅRS DRIFTSANSLAG 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning  

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget Redovisat Avvikelse Äskas överfört 

Medborgarkontor     

Cykelleder 2 283 998 1 285 1 285 

Tekniskt kontor     

Lokalförvaltarna -3 140 -6 127 2 987 2 000 

Räddningstjänst     

Civilförsvar 516 -116 632 500 

Summa -341 -5 245 4 904 3 785 

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT 

Medborgarkontor 
Cykelleder 
Resterande budget 2012 avseende medfinansiering till cykelleder, 998 tkr, begärdes och beviljades  
(Kf 2013-04-29) som tilläggsanslag 2013 i bokslut 2012. Under 2013 har 998 tkr utbetalts till Bygde-
föreningen Tärnan som medfinansiering. Av 2013 års budget, 1 285 tkr, har ingen redovisning skett 
utan hela budgetbeloppet kvarstår. 

Tekniskt kontor 
Lokalförvaltarna 
En större ombyggnation av köket på Ösby Naturbruksgymnasium har varit inplanerad under hösten 
2013. I samband med detta har även ett underhåll av fastigheten legat med i planeringen. Underhållet 
avser  en större renovering av källarvåningen för bland annat omklädningsrum, matsal, aula samt 
byggnationer av teknikutrymmen. Det förekommer dessutom fuktskador i fasad. Kostnaden för detta 
är ca 2 000 tkr. Ombyggnationen av köket har på grund av en längre upphandlingstid än förväntat 
samt ett för högt pris, som under hösten har förhandlats ner, inte kommit till stånd under 2013. Detta 
har medfört att renoveringen av resterande delar inte har kunnat genomföras då det skulle påverka 
verksamheten negativt om skolan är en byggarbetsplats under en så lång tid. 

 
Räddningstjänst 
Civilförsvar 
I bokslut 2012 begärdes och beviljades tilläggsanslag för 2013, 500 tkr i form av outnyttjad statlig  
ersättning som var betingad av att kommunen inte kan använda dessa pengar för andra ändamål än de 
som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar. Den verksamhet som planerades för 2013 har dessvärre 
uteblivit, varför de överförda medlen inte använts.  

  



HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2014-ÅRS VERKSAMHET? 

Medborgarkontor 
Cykelleder 
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till cykelleder. 

Tekniskt kontor 
Lokalförvaltarna 
I underhållsplanen finns inga medel för underhållet på Ösby under 2014, därför är det av stor vikt att 
de medel som ligger kvar från 2013 kan användas till de tänkta åtgärderna. 

Räddningstjänst 
Civilförsvar 
Önskemålet är att de outnyttjade 500 tkr överförs till 2014. Detta möjliggör att den verksamhet som 
planerades för 2013 i stället kan genomföras 2014. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET  

Medborgarkontor 
Cykelleder 
Föreslås att 1 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas som medfinansiering av cykelle-
der. 

Tekniskt kontor 
Lokalförvaltarna 
Föreslås att 2 000 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till underhåll på Ösby 
Naturbruksgymnasium. 

Räddningstjänst 
Civilförsvar 
Föreslås att 500 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till ändamål som är kopplade till 
ansvar 19 Civilförsvar. 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK-
SAMHETSÅRET 2013 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2014 

Medborgarkontor     

Hemsidan omgörning 450 0 450 450 

Bredband på lands-
bygden 

2 000  529  1 471 1 471 

Tekniskt kontor     

Gatuprogram 5 989 2 003 3 986 3 472 

VA-program 25 528 7 832 17 696 15 317 

Parkprogram 1 855 1 673 182 275 

Teknisk service-
program 

2 450 1 763 687 687 

Gruvans vattensystem 1 739 120 1 619 1 619 

Lokalprogram 105 022 76 139 28 883 25 225 

Räddningstjänst     

Krisberedskap övergr. 566 94 472 472 

Krisberedskap ACC LEH 478 0 478 478 

Summa 146 077 90 153 55 924 49 466 

 

MOTIVERING 

Medborgarkontor 
Hemsidan omgörning 
Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att faktureras under 2014. 

Bredband på landsbygden 
Arbeten är beställda men kommer att faktureras under 2014. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram: 
• Utplacering kommunala cykelpumpar. Budget 182 tkr. Investeringsprojektet avses utföras un-

der våren 2014. Budgeterade medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
• Områden aktuella för planläggning. Budget 2 041 tkr. Inget investeringskonto för utförande av 

gator i samband med detaljplaneläggning finns för 2014. Återstående medel, 2 035 tkr, äskas 
därför i överfört anslag till 2014.   



• Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad. Budget 234 tkr. Inväntar exploatörs 
utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 327 tkr. Återstående medel, 221 tkr, äskas i överfört 
anslag till 2014, för projekt för hastighetsdämpande åtgärder på Östra Thulegatan. 

• Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken. Budget 800 tkr. Avvaktar genomförande i samband 
med stadsparkens övriga utbyggnad. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

VA-program 
• Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 3 401 tkr. Ersättningar kvarstår att 

betala ut för ledningsrätt. Utav återstående medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört anslag till 
2014 och resterande, 1 411 tkr, återlämnas i bokslut.  

• Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2. Budget 5 500 tkr. Projektering och beställ-
ning av material har skett under 2013. Projektet genomförs under första kvartalet 2014. Bud-
geterade medel, 5 500 tkr äskas i överfört anslag till 2014. 

• ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 6 515 tkr. Upphandlingen har överklagats vid två 
tillfällen och ny upphandling sker under första halvan 2014. Övervakningssystemet centralt för 
verksamhets drift. Återstående medel, 6 418 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• VV Åtgärder inom vattenskyddsområden. Budget 466 tkr. Avvaktar beslut om vattenskyddsom-
råden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• VA-sanering samlingskonto. Budget 4 621tkr. Strumpinfodringar som planerats 2013 har ej 
genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Parkprogram 
• Stadsparken, kiosk och servering, utredning. Budget 331 tkr. Utförs i samband med stadsparks-

projektet. Återstående medel, 275 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Teknisk service program 
• Förrådsinventarier. Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under november för ett moder-

nare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte genomförd. Budget 250 tkr, äskas i överfört an-
slag till 2014. 

• Maskiner. Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit genomföras under året på 
grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. Återstående medel, 340 tkr, äskas i överfört anslag 
till 2014.  

• Verkstadsinventarier/arbetsredskap. Budget 200 tkr. Modernisering av verkstaden sker. Fort-
satta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Gruvans vattensystem 
• Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn. Budget 697 tkr. Pågår, avslut av projekteringen samt 

realisering av projektet sker 2014. Återstående medel, 635 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Säkerhetsväg Storljusen. Budget 774 tkr. Samtal pågår med fastighetägare kring Storljusen för 
att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. Återstående medel, 770 tkr, äskas i överfört an-
slag till 2014. 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski. Budget 268 tkr. 
Projekteringen är genomförd men ej fullt ut fakturerad av Trafikverket. Återstående medel, 
214 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
 
 



Lokalprogram 
• Medborgarkontor.  Budget 400 tkr.  Byggnation pågår och kommer att vara klart under januari 

2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 
• Gårdar. Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och Centralskolans gård pågår. 

Arbetet kommer att påbörjas under sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

• Byte ventilation Ösby gymnasium. Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av köket på Ösby blivit 
framskjutet till 2014 har inte arbetet med ventilationen kunnat påbörjas. Återstående medel, 
2 000 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Projektering Ransta skola och förskola. Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram 
ett underlag för ombyggnation/nybyggnation av skola och förskola. Återstående medel, 472 
tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Avvaktar besked från verksamheten angående be-
hovet av upprustningen. Återstående medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar. Budget 800 tkr. Arbetet pågår och förväntas vara 
klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav mm. Budget 650 tkr. Arbete med byte av bland annat 
oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets gård pågår och förväntas stå klart under 
första kvartalet 2014. Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Tillagningskök Ösby. Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är klart och arbetet  
beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 9 804 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Äldreboende byggnation. Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå klar under våren 2014. 
Slutbesiktning, slutfakturering och markkostnader kvarstår. Återstående medel, 6 315 tkr, äs-
kas i överfört anslag till 2014. 

• Målerilokaler Ösby. Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och byggnationen kommer att påbör-
jas under våren 2014. Återstående medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

Räddningstjänst 
Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH 
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19, 
föreslås att de redovisade avvikelserna, 472 tkr och 478 tkr för dessa båda projekt, förs över till  
investeringsbudgeten för 2014. 
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REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2013 FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska 
nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern 
kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. 

 

Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, fakturahantering, attesträtter och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvaltning.   

 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna genomförd intern kontroll för 2013 avseende 

kommunstyrelsens förvaltning. 
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Kontrollrapport 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Kommunstyrelsens förvaltning  
 
Process (rutin/system): Datorinköp 

Kartlägga vilka förvaltningsinterna rutiner som finns för datorinköp 
 
Resultat – iakttagelser: Kontroll har gjorts av den rutin som infördes 2011 av IT-enheten för 

förvaltningarnas inköp av datorer. Direktivet är att förvaltningarna ska 
göra sina datorinköp själva via Invids e-handel (www.ehandel.invid.se). 
Vid kontrollen framkom att beställningsrutinen är oförändrad mot 2012 
och att den fungerar väl. Rutinen har använts i drygt två år och fler 
beställare än tidigare har övergått till att beställa datorer via  
e-handelssidan istället för att använda sig av helpdesk på IT-enheten. 
 
Behörighet till att beställa datorer via Invids e-handel har för 
Kommunstyrelsens förvaltning i första hand tilldelats förvaltningschef, 
kontorschefer samt enhetschefer. Även några nyckelpersoner på 
förvaltningen har tilldelats den möjligheten. 
 
Rutinen är att närmaste chef beslutar om en dator ska inköpas och då kan 
antingen chefen beställa eller också kan man ta hjälp av helpdesk på  
IT-enheten. 
 
Vid beställningstillfället loggar man in på ett ”personligt konto” där 
samtliga uppgifter är förifyllda, bl.a. leveransadress och fakturaadress. 
På e-handelssidan finns ett avtalssortiment av produkter, särskilt 
anpassade till de nätverk som används av kommunen. Det är mycket 
viktigt att datorerna är anpassade till Sala kommuns nätverk så att  
IT-enheten kan lämna support för dessa. 
I inköpspriset för datorn ingår även installation av densamma. 
 

     Ja Nej 
 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns   X  
(samtliga personer som innehar konto för att 
beställa har också fått en rutinbeskrivning) 
 
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
Kontroll utförd  2014-01-14 
 
Kontrollansvarig: Anna Cedervång Mirjam Olsson 
  redovisningsekonom ekonomisekreterare 
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Kontrollrapport 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Kommunstyrelsens förvaltning  
 
Process (rutin/system): Inköp sker hos avtalade leverantörer 
  Kontroll ska göras 2013 att inköp sker hos avtalade leverantörer. 
 
Resultat – iakttagelser: För 2013 har kontroll specifikt gjorts av kontoslaget 40240, möbler och 

textilier. 
 
Sala kommun har ramavtal via Sveriges kommuner och landsting för 
inköp av kontorsmöbler. Inköp kan göras hos Input Interiör Sweden AB, 
Edsbyverken, EFG Kontorsmöbler AB, Kinnarps samt på IKEA. 
 
Under 2013 inköptes till Kommunstyrelsens förvaltning kontorsmöbler 
till ett värde av 721 tkr. 19 tkr av dessa avräknas eftersom de avser 
möbler speciellt riktade till biblioteksverksamhet. 18 tkr avräknas 
dessutom för gardininköp eftersom vi inte behöver ha avtal på detta 
p.g.a. det låga inköpsvärdet. Av resterande belopp 684 tkr har möbler 
inköpts från Kinnarps till ett värde av 585 tkr. Resterande 99 tkr har 
inköpts från ej avtalade leverantörer. Det betyder att köptroheten till 
avtalade leverantörer blir 85,5 %.  

 
     Ja Nej 
 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning     
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas    X 
 
Dokumenterad rutinbeskrivning finns X
 
 
 
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inköp hos ej avtalade leverantörer har gjorts med 99 tkr.  
  
  
  
 
 
 
Kontroll utförd  2014-01-17 
 
Kontrollansvarig: Mirjam Olsson 
  ekonomisekreterare 
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Kontrollrapport 
 
 
Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Fakturahantering 
 
Resultat – iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten. 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    x 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas    x 
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    x 
 
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd: 2013-08-23 
 
Kontrollansvarig: Jenny Lundin 
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Kontrollrapport 

 
 
 
Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Fakturahantering 
 
Resultat – iakttagelser: 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    x 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas    x 
 
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    x
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) 
Jenny Lundin, 2013-12-13 
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Kontrollrapport 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Attesträtter 
 
Resultat – iakttagelser: Kontrollen är genomförd. Attesterna har uppdaterats flera gånger under året i 
samband med omorganisationen och är nu justerade så att det stämmer med den nya organisationen. 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    x 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     x
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    x 
 
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd: 2013-08-23 
 
Kontrollansvarig: Jenny Lundin 
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Kontrollrapport 

 
 
 
Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Betalkort 
 
Resultat – iakttagelser: Kontrollpunkten är ej aktuell. Det finns idag inga betalkort knutna till 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning     x 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     x
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    x 
 
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Kontrollpunkten bör utgå.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd: 2013-08-23 
 
Kontrollansvarig: Jenny Lundin 
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Kontrollrapport 

 
 
 
Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Inköp av tjänster, kurser och varor 
 
Resultat – iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten. 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    x 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas    x 
       
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    x 
 
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd: 2013-08-23 
 
Kontrollansvarig: Jenny Lundin 
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Kontrollrapport 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system):  
Kostenheten 
Näringsriktiga menyer inom skola och förskola 
 
Resultat – iakttagelser:  
 
 
Skola och Förskola: 
 
Kostenheten har under perioden serverat en väl sammasatt och varierad kost med bra näringsinnehåll 
enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Samtliga skolor har minst två rätter all välja mellan, de flesta tre. 
Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över menyer och arbetar för att få in mera rotsaker, 
baljväxter och grönsaker i recepten. Kostenheten serverar 25 % ekologiska livsmedel. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     X
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns   X 
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) 20140114 
 
Kontrollansvarig:  
 Magdalena Perers 
Kostekonom 
Kostenheten 
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Kontrollrapport 

 
 
 
Nämnd/förvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system):  
Kostenheten 
Näringsriktiga menyer inom äldreomsorg 
 
Resultat – iakttagelser:  
 
 
Äldreomsorgen: 
 
Kostenheten har under perioden serverat en väl sammansatt kost med bra näringsinnehåll. Hänsyn har 
tagits till de måltider som kostenheten ansvarar för. Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över 
menyer för äldreomsorgen. 
. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     X
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns   X 
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) 20140114 
 
Kontrollansvarig:  
 Magdalena Perers 
Kostekonom 
Kostenheten 
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Kontrollrapport 

 
 
 
Nämnd/förvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system): 
Handläggning VA anslutningsärenden ska ske inom fyra veckor 
 
Resultat – iakttagelser: 
Handläggningstiden har hållits 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas    X 
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
En tydligare rutin för uppföljning krävs.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) 2014-01-10 
 
Kontrollansvarig: Lisa Granström 
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Kontrollrapport 

 
 
 
Nämnd/förvaltning: Ks/Kommunstyrelsens förvaltning/ Kultur- och fritidskontor 
Process (rutin/system):  
Kontroll: Rutin- och systembeskrivningar 
Genomgång av rutinen för vattenprovtagning ska göras under våren och vi ska samla ihop de berörda 
för en genomgång och efter det ska vi kontrollera hur det fungerar. 
 
Resultat – iakttagelser: 
  
  
 Ja Nej 
 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning   
  
Rutinen fungerar men behöver utvecklas   
 
Dokumenterad rutinbeskrivning finns  
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Kommentar: 
 
 
Under 2012 har rutiner setts över både att själva genomföra provtagningen samt de prover som skickas 
iväg för extern konfirmering. 
 
Vattenprovtagning sker varje dag eller vid behov samt att ett vattenprov skickas iväg för extern 
konfirmering en gång i månaden. 
 
Personal som genomför provtagning har genomgått utbildning och tillsammans gått igenom de olika 
rutinerna vid vattenprovtagningen 
 
Med anledning av att ovan nämnda åtgärder och kontroller genomförts under 2012 och att resultatet 
inte krävde någon åtgärd har inte någon ny utvärdering skett under 2013 då samma internkontrollplan 
antogs 
 
  
  
Kontroll utförd (2012-11-29) 
 
Kontrollansvarig: Roger Nilsson, TF Enhetschef 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Fakturahantering. 

Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar 
beställningarna 

 
 
Resultat – iakttagelser: Inga brister har noterats. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inga avvikelser noterade.  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Löpande under året 
 
Kontrollansvarig: Administratör Åsa Norling 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Betalkortsanvändning. 

Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och 
kontrolleras mot kontoutdragen från kortleverantören. 

 
 
Resultat – iakttagelser: Inga brister har noterats. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inga avvikelser noterade.  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Löpande under året 
 
Kontrollansvarig: Administratör Åsa Norling 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Personalomsättning deltidsanställda. 

Kontroll av att deltidsorganisationen är bemannad så att det inte menligt 
påverkar utryckningstjänsten. 

 
Resultat – iakttagelser: De vakanser som varit under året (saknas en brandman och två befäl) 

kvarstår. Dock innebär det inte att utryckningstjänsten påverkas negativt, 
utan är mer en personalplaneringsfråga för aktuella deltidskårer. 

 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inga avvikelser noterade.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Löpande under året 
 
Kontrollansvarig: Stf. Räddningschef Ove Jansson 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Utalarmering. 

Avvikelse från avtalad rutin i SOS utlarmningsuppdrag 
 
Resultat – iakttagelser: Inga avvikelser noterade 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inga avvikelser noterade.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Löpande under året 
 
Kontrollansvarig: Insatsledarna 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Insats. 

Samtliga uppdrag kontrolleras 
 
Resultat – iakttagelser: Då kontrollansvaret åvilar Räddningschefen har detta inte utförts under 

årets sista sju månader beroende på pensionsavgång och nyrekrytering. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning     X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Brister relaterade till personalomsättning.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Löpande under årets första 5 månader 
 
Kontrollansvarig: Räddningschef 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Godkänd rökdykare. 

Räddningstjänstens rökdykare genomgår årlig fysisk och 
medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. 

 
Resultat – iakttagelser: Samtlig berörd personal har genomgått erforderlig kontrollverksamhet. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inga avvikelser noterade.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Årligen 
 
Kontrollansvarig: Styrkeledare 
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Kontrollrapport 2013 
 
 
 
Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 
 
Process (rutin/system): Förebyggande brandskydd. 

Myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor 

 
Resultat – iakttagelser: All tillsyn som enligt tillsynsplanen skulle genomföras under 2013 har 

genomförts. 
 
 
     Ja Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning    X 
 
Rutinen fungerar men behöver utvecklas     
  
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    X
  
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:  
 
Inga avvikelser noterade.  
  
  
  
 
 
 
 
Kontroll utförd (datum) Årligen 
 
Kontrollansvarig: Stf. Räddningschef Dick Forsberg 
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Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det 
betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
 
Förslag till intern kontrollplan 2014 enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa intern kontrollplan 2014 för 

kommunstyrelsens förvaltning i enlighet med bilaga. 
 
 
   

  



Intern kontrollplan – Kommunstyrelsens förvaltning 2014 
 
 
 
 
Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

      

Inköp sker hos avtalade 
leverantörer 

Kontroll av att 
inköpsavtalen följs 

Upphandlare En gång/år Stickprov Förvaltningschef Möjlig/Kännbar 

Protokoll ska inlämnas från 
styrelsemöten i SHE, 
Salabostäder, SIFAB samt 
Sala Silvergruva 

Kontrollera att 
protokoll har inlämnats 
från styrelsemöten i 
SHE, Salabostäder, 
SIFAB samt Sala 
Silvergruva 

Registrator 2 ggr/år 
Vid delårs-
bokslut och 
årsbokslut  

Sökning i ärende-
hanteringssystemet 

Förvaltningschef Minde sannolik/Kännbar 

Samhällsbyggnadskontor       
Kontrollera att beslut är 
rättssäkert behandlade  
 

Följa upp överklagade 
beslut 

Berörd 
handläggare 

2 ggr/år Analys av beslut 
från överprövande 
instans 

Enhetschef Möjlig/Kännbar 

Kontrollera att kunder får 
den livsmedelstillsyn som 
de har betalat för  

Livsmedelsinspektioner 
motsvarar de timmar 
som faktureras kund 

Berörd 
handläggare 

2 ggr/år Antal faktiska 
timmar motsvarar 
beräknat antal 

Enhetschef Möjlig/Kännbar 

Kontrollera att beslut om 
skolskjuts är taget i enlighet 
med riktlinjer  
 

Stickprov Berörd 
handläggare 

2 ggr/år Stickprov samt där 
politiken tagit egna 
beslut 

Förvaltningschef Möjlig/Kännbar 

Kontrollera att fördelning av 
tomter i tomtkön sker i 
enlighet med tomtköregler. 
 

Stickprov Berörd 
handläggare 

2 ggr/år Uppföljning av de 
som fått tilldelning 

Enhetschef Möjlig/Kännbar 

       
       
       



Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 

Tekniskt kontor       
A 
Handläggningstiden för 
inkommen 
ansökning/anmälan om 
anslutning till kommunalt 
VA. (Från ansökan till 
lämnad arbetsorder till 
gata/park) 

Att beslut expedieras 
inom fyra veckor. 

VA-ingenjör 1 ggr/år från 
och med 
januari 2014. 

Sammantaget för 
alla ärenden. 

Förvaltningschef 
och enhetschef 

Möjlig/försumbar 

Räddningstjänst       
Fakturahantering Samtliga inköp 

kontrolleras att de med 
pris och kvalitet 
motsvarar 
beställningarna 

Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners 
kvitton sparas i akt till 
respektive kort och 
kontrolleras mot konto-
utdragen från 
kortleverantören 

Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 

Automatlarmkontroll Genomförda kontroller Stf 
Räddningschef 

Kvartalsvis Uppföljning av 
månads och 
kvartalsprov 

Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf 
Räddningschef 

Q2 & Q4 Uppföljning av 
årskontroll 

Räddningschef Mindre sannolik/Lindrig 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstillsyn 
enligt Lag om skydd 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 

Stf 
Räddningschef 

Q3 Uppföljning av 
årstillsyner 

Räddningschef Minde sannolik/Kännbar 
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Reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016 

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att 
anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. Efter 
kommunfullmäktiges antagande av reviderad strategisk plan har arbetet med 
revidering av verksamhetsplanen åter aktualiserats. 

Samtliga kontor har sett över sin bemanning och värderat om vakanta tjänster och 
tjänster med pensionsavgångar måste återbesättas, om vikariat och 
projektanställningar ska förlängas. Samtliga kontor har sett över möjligheter till 
större förändringar i syfte att minska sina kostnader samt möjligheter till sänkta 
kostnader genom allmän återhållsamhet där så är möjligt. 

Förslaget till reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning är 
framförallt justerad avseende siffror. Den text som är förändrad gäller 
räddningstjänsten. Kommunens nytillträdda räddningschef har kompletterat 
reviderad verksamhetsplan med skrivningar om räddningstjänstens verksamhet. 

 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna reviderad verksamhetsplan 

för kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016, samt 
att kommunfullmäktige delges reviderad verksamhetsplan för 

kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016. 
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PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

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

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

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för 
nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall 
uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strate-
giska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning 
har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genom-
gångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. 
Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.  

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

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

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

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

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

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 
nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även 
ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 
planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska 
planen.  
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BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 
ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 
ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen 
har uppfyllts. 
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Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

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

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som 
räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.  

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

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

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

 



8 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 
Kommunstyrelsen 
 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 

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

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

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

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

KOMMUNCHEF 

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

Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens 
förvaltning. 

I kommunstyrelsens förvaltning ingår följande verksamheter: 

• Medborgarkontor  

• Kultur- och fritidskontor 

• Samhällsbyggnadskontor 

• Tekniskt kontor 

• Räddningstjänst 

• Ekonomikontor 

• Personalkontor 
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MEDBORGARKONTOR 

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

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

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

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

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

Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla 
ärenden inom överförmyndarverksamheten. 

KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR 

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

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

Föreningsservice 
Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom 
kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidskontoret har en 
positiv inställning till föreningssamarbete och ser föreningslivet som 
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en viktig partner när det gäller att förnya och utveckla kultur- och 
fritidsutbudet. Kultur- och fritidsnämndens insatser är stödjande och 
kompletterande. 

Biblioteket 
Biblioteksverksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala samt vid 
utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. 
Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets 
webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 
timmar om dygnet. 

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

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

Lärkan 
På Lärkans sportfält finns en simhall, en idrottshall, en ishall, två 
fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med 
allvädersbanor, och en curlinghall som drivs i föreningsregi 

SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR 

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

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

Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar 
för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklings-
frågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt 
beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva 
lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. Att 
det finns bra kommunikationer till och från Sala är en viktig 
framgångsfaktor när det gäller kommunens utveckling. 
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Byggenhet 
Byggenheten sköter den verksamhet som normalt tillhör 
byggnadsnämnden. Dessutom ingår bostadsanpassning i enhetens 
verksamhet. Verksamheten är framförallt reglerad i plan- och 
bygglagen och plan- och byggförordningen, men även i andra lagar 
finns bestämmelser som påverkar arbetsuppgifterna.  

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

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

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

Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten. 

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

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

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

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

Serviceförklaringar 

• Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor. 

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

• Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad. 

Lokalförvaltning 
Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av 
ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll sker 
på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten svarar även för all om-
och tillbyggnad i kommunens lokaler samt nybyggnationer, 
lokalplanering, upphandling av lokalvård samt kontroll av 
densamma.  Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med 
driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och 
energihushållning genomförs kontinuerligt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruvans vattensystem 
Gruvans vattensystem, med dess sjöar och dammvallar, har anor från 
1500-talet. Verksamheten innefattar drift, skötsel och investeringar 
av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll 
av luckor, dammvallar och andra anordningar. Konditionen på 
dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att 
säkerställa flödena och minska risken för dammgenombrott.  

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

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

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

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det 
enskilda vägnätet. 

Serviceförklaringar 
• Handläggningstiden för parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade ska inte vara längre än 4 veckor.  

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

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

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

• http://www.slv.se 

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

http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_mat_i_forskolan_2007.pdf
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Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall från 
hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för 
energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. 
Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en 
anläggning i Kvicksund. 

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

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

Serviceförklaringar 
Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om 
anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från 
ansökan till lämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

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

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

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

Krisberedskap 

Kommunen skall enligt lag vidta aktiva åtgärder för att minska 
sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera 
krissituationer. 

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

Förmågan att hantera dessa situationer grundläggs via utbildning 
och övning av förtroendevalda och anställda, samt genom att 
säkerställa samordning mellan olika aktörer inom kommunen 



16 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 
Kommunstyrelsen 
 

VÅR VERKSAMHET 2014-2016 

avseende planering och förberedelser, genomförande och 
informationsåtgärder kopplade till en krissituation. 

EKONOMIKONTOR 

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

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

PERSONALKONTOR 

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

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

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

Ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder är ett 
nödvändigt förhållningssätt i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra 
och anpassa personalarbetet utifrån var tids behov och 
förutsättningar.  
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Mål: Ett växande Sala 
En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens 
framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som 
för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala 
har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid 
utgången av 2012 uppgick antalet invånare till 21 596. Visionen är att 
Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. 

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

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

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka 
kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för 
attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. 
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Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som 
arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För 
att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad 
som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras 
ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en 
inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på ”Hur gör vi verklighet 
av planen?”. Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens 
verksamhet och uppdateras årligen. 

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

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

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

Tabell 1: Ett växande Sala 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala utvecklas när: Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Befolkningsutvecklingen är positiv  +28 + 33 + 36 

Antalet fastställda detaljplaner för 
bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar  

9 st 3 st  9 st 

Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde 
tkr) 

1 361 1 212 1 237 

Antalet lägenheter ökar  +93 + 31 + 68 

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 %  

230 257 231 

-förändring 10,5 % -11 % 11 % 
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Förvaltningens indikatorer 
 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala utvecklas när:    

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

   

Inom 6 månader från antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara (i den mån de 
krävs). 

   

Vid årsskift ska minst hälften av nästkommande 
års projekteringar vara färdigställda. 
Resterande ska vara påbörjade. 

   

Minst 1 gång per år bedriva riktad information 
kring vatten och avlopp till företag och 
entreprenörer. 

   

 

 
Aktiviteter 

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

Delta aktivt med att bygga ett stomnät på landsbygden för 
bredband. 

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

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

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

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

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

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

Att bibehålla den höga standarden på renhållningen samt påbörja 
GPS-utmärkning av slambrunnar. 
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Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling 
En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet 
ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt 
boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- 
och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva 
Kommunen. 

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

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

Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar-
undersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som 
en bra plats att leva och bo på.  

57 - 59 

Sala förbättrar sin placering på ”Fokus” ranking av 
kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner) 

263 254 180 

 

Förvaltningens indikatorer 
Tekniskt kontor 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar-
undersökning minst betyget 54 (skala 0-100) 
avseende trygghets- och säkerhetskänsla i 
offentliga rummet när det gäller belysning och 
tillgänglighet. 

54 Ingen mätning 51 

Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar-
undersökning minst betyget 70 (skala 0-100) 
avseende miljöer i gatu- och parkmark som 
stimulerar till social samvaro i naturlika 
mötesplatser. 

58 Ingen mätning 49 
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Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när    

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

   

Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska 
minska från år till år.  

   

Antalet trygga offentliga miljöer ska öka.    

Antalet tillgängliga stråk ska öka.    

 
Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Utveckling av infrastrukturen för IT. 

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

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

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

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

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

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

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att 
förverkliga de idéer gällande grönstrukturen som uttrycks i Plan 
för Sala stad. 
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Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 
De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala 
kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna 
klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. 

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

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

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

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar 
utveckling när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

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

4 4 5 

Antal resor med kollektivtrafik ökar  254 209 252 568 271 577 

Den andel av kommunens hushållsavfall som 
återvinns ökar (%) 

- - - 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

33 33 20 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 18 % 15 % 10 % 

 

Förvaltningens indikatorer 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar 
utveckling när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala 
energianvändningen 

- - - 
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Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

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

20,3% 15 % 10 % 

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

- - - 

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

51 Ingen mätning 50 

 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling 
när: 

   

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

   

Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från 
kommunens vattenverk. 

   

Mängden producerad biogas ska öka från år till år.    

Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket 
ska minska från år till år. 

   

Alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat 
vattenskyddsområde senast 2015. 

   

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

   

Tekniska kontoret ska medverka till att de 
föroreningsskadade områden som finns i kommunen 
undersöks och vid behov åtgärdas. 

   

Räddningstjänst 

Utsläpp från Räddningstjänsten fordon minskar - - - 

 

Aktiviteter  

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

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

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

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen skall fortsätta. 
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Tekniskt kontor 
Under VEP-perioden utbildas berörd personal i eco drive.  

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

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

Investering och optimering av biogasanläggningen. 

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

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

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

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

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

Fortsatt investering i biogasdrivna fordon och andra 
miljöklassade fordon. 

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

Räddningstjänst 

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

Möjligheten till att använda miljödiesel i de tunga brandfordonen 
skall utredas. 

Fordonskörning skall minimeras. 
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Mål: Nöjda medborgare och brukare 
För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och 
kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och 
med kvaliteten på densamma. 

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

Strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 
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Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

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

53 - 53 

 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidkontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Antalet bibliotekslån per invånare överstiger 
rikssnittet 

6,8 (6,3) 6,6 % (6,3 %) 7,8 (7,3) 

Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000   90 455 90 566 97 578 

 
Tekniskt kontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Kostenheten får 90 % nöjda kunder, beställande 
verksamhet 

90 % Ingen 
mätning 

- 

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

90 % Ingen 
mätning 

- 

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

65 Ingen 
mätning 

64 

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

82 Ingen 
mätning 

83 

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

65 Ingen 
mätning 

64 

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

49 Ingen 
mätning 

49 

 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

   

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

   

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

  

Heby 

2013 

Sala 

 

Riket 

 

Heby 

2010 

Sala 

 

Riket 

Andelen som 
aldrig, eller mycket 
sällan är orolig för 
brand i hemmet 

        45 %        50 %   47 % 

Andelen som 
aldrig, eller mycket 
sällan är orolig för 
brand i offentlig 
miljö 

   Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

 

 

Aktiviteter 

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

Utveckla kontaktcenter till att vara vägen in i kommunen som 
handlägger och ger svar på de flesta medborgarärenden. 

Omgörning och utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, 
effektiv och medborgarvänlig service via webben. 

Utveckling av bredband på landsbygden i samråd med byalag. 

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

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

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

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

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

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

Genomföra minst en riktad informationskampanj per år kring 
parkeringsregler.  

Deltaga i kampanjer för att minska mängden hushållsavfall.  
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Fortsatt utbyggnation av omstarter för ökad servicegrad av 
materialåtervinning. 

Räddningstjänst 

Framtagande av frågeformulär som skall användas för en muntlig 
enkätundersökning.  
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Mål: God service av hög kvalitet 
Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till 
nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med 
kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. 

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

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

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

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

  



31 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 

Kommunstyrelsen 
 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

 

Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidskontor 

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

Utfall 2012 Utfall 2011  Utfall 2010 

85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma 87 % 84 % 84 % 

 

Räddningstjänst 

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

Utfall 2012 Utfall 2011  Utfall 2010 

De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är 
utförda. 

100 % 100 % 100 % 

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

5300 4150 6000 

 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Samhällsbyggnadskontor 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2012 Utfall 2011  Utfall 2010 

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

  - 

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

- - - 

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

- - - 

 

Tekniskt kontor  

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Utfall 2012 Utfall 2011  Utfall 2010 

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

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten 
när: 

Utfall 2012 Utfall 2011  Utfall 2010 

Den enskilde har agerat innan räddningstjänstens 
ankomst 

   

Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd    

 

Aktiviteter 

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

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

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

Kultur-och fritidskontor 
Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning 
för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan. 
 
Samhällsbyggnadskontor 
Handläggarna ska följa rättstillämpningen och förse politikerna 
med bra och rättssäkra beslutsunderlag. 

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

Räddningstjänst 
Säkerställa att den operativa organisationen följer upp 
räddningsinsatser så att den enskildes eventuella agerande 
dokumenteras. 

Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd. 
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Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 
Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas 
möjligheter till inflytande. 

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

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

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

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Salas medborgare är med och påverkar och  
har inflytande när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

De i SCB:s medborgarundersökning bedömer 
möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 
(skala 0– 100) 

37 - 39 

 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur-och fritidskontor 

Salas medborgare är med och påverkar och  
har inflytande när: 

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla 
medieinköp 

11,3% 10 % 8 % 

Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 
90 % 

95 % 91 % 90 % 

 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor  

Salas medborgare är med och påverkar och  
har inflytande när: 

   

Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

   

Arrangera minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) 
per år på Sala avloppsreningsverk 
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Aktiviteter 

Medborgarkontor 
Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via 
hemsidan, mobil applikation för smartphone (Android och 
iPhone/iPad), sociala medier (Facebook och Instagram), 
Kontaktcenter (telefon) eller besök på Medborgarkontoret. 

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

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

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

Tekniskt kontor 
Marknadsföra och erbjuda studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk. 
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Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö 
Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling 
i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas 
samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig 
framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska 
bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny 
kunskap. 

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

Strategisk plan 2014-2016 
Kommunfullmäktige, 2013-06-19 
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Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö när:  

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

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

69 % 65 % 63 % 

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

 

Förvaltningens indikatorer 
Kultur- och fritidskontor 

Sala har en trygg, säker och  
utvecklande arbetsmiljö när:  

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per 
person och år 

1,5 2,3 2,5 

 
Tekniskt kontor  

Sala har en trygg, säker och  
utvecklande arbetsmiljö när:  

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig 
ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %. 

5,1 4,0 4,3 

Kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre 
än 5 %. 

5,1 3,6 2,7 

Männens sjukfrånvaro i procent av männens 
tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre 
än 5 %. 

5,0 4,4 5,4 

 
Räddningstjänst 

Sala har en trygg, säker och  
utvecklande arbetsmiljö när:  

Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Räddningsarbetet utförs utan att personalen 
skadas.  

1 1 1 

Sjukfrånvaron understiger 4 %. 1,49 % 2,5 % 2,83 % 

 

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 
Tekniskt kontor  

Sala har en trygg, säker och  
utvecklande arbetsmiljö när:  

   

Andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till 
skador. 
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Aktiviteter 

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

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

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

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

Uppmuntra och underlätta den fysiska aktiviteten för såväl hel- 
som deltidspersonal. 

Kommunövergripande 

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

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

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

Uppmuntra chefer till ökad användning av sjukfrånvarostatistik 
som beslutsunderlag för behovs- och situationsanpassade 
åtgärder. Erbjuda konsultativt stöd vid behov. 
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Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 
Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser 
genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När 
medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna 
för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör 
dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje 
enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i 
det som sker på den egna arbetsplatsen. 

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

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,5 
eller högre 

   

 

Aktiviteter 

Kultur- och fritidskontor 
Tio ledningsgruppsammanträden genomförs per år. 

Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs 
per år. 

Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje 
år. 

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

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

Nytillkommen personal ska utbildas i samverkansavtalet. 

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

Medarbetarna är delaktiga i utvecklandet av arbetsscheman för 
att kunna få mer effektiva processer i verksamheten. 
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Räddningstjänst 
Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som %-
sats av det totala antalet medarbetarsamtal. 

Kommunövergripande 
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa 
delegationsordning och andra styrdokument genom att 
arrangera dialogmöten för chefer. 
Bidra till att utveckla medarbetarsamtalen för att få dem mera 
framåtsyftande och med utvecklingsplan för samtliga 
medarbetare. 

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

Utveckla lönesystemet och använda självrapportering för 
kommunens alla verksamheter. 

 

  



40 (60) 
Verksamhetsplan 2014-2016 
Kommunstyrelsen 
 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

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

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

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

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 
eller högre 

   

 

Aktiviteter 

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

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

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna. 

Säkerställa arbetsrättslig kompetens bland chefer. 

Anordna utbildningar för att stärka arbetsledarna i sin roll. 

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

Kommunövergripande 
Delta i kommuncentralt anordnade utbildningar. 

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

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag 
för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områden 
som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering. 
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Driftbudget 2014-2016 

Tabell 10: Driftsbudget 2014-2016 

Driftbudget/plan Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Kostnader 609 217 620 066 616 462 615 818 618 415 

Intäkter 406 715 410 329 407 253 405 839 407 321 

Nettokostnad 202 502 209 737 209 209 209 979 211 094 

 
Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 10 164 10 621 5 957 6 740 6 593 

Samhällsbyggnadskontor 50 549 55 464 52 640 52 709 52 783 

Tekniskt kontor 43 775 37 845 34 595 36 406 37 351 

Medborgarkontor 64 763 29 092 38 759 36 513 36 958 

Kultur- och fritidskontor - 37 455 37 192 37 611 37 640 

Ekonomikontor 5 898 7 938 8 757 8 465 8 465 

Personalkontor 7 478 9 548 9 689 10 038 10 038 

Räddningstjänst 19 875 21 774 21 620 21 497 21 266 

Summa 202 502 209 737 209 209 209 979 211 094 
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Verksamheterna samt planerade förändringar 

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för 
att anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor.  

Samtliga kontor har sett över sin bemanning och värderat om vakanta tjänster 
och tjänster med pensionsavgångar måste återbesättas, om vikariat och 
projektanställningar ska förlängas. Samtliga kontor har både sett över 
möjligheter till större förändringar i syfte att minska sina kostnader samt 
möjligheter till sänkta kostnader genom allmän återhållsamhet där så är möjligt. 

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

Kommunchef 

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

Medborgarkontor 

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

Samhällsbyggnadskontor 

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

Kultur- och fritidskontor 

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

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

Räddningstjänst 

Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan 
ett nytt avtal som ger högre ersättning vara ett sätt att minska risken 
(dock höjs kommunens kostnader). 

Översyn av fordonsplanen för att hitta fordonslösningar som inte 
kräver C-behörighet inom deltidsorganisationen. 

Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då 
förutsätter en samordning mellan det civila och militära försvaret – 
detta innebär krav på planering i kommunerna. 

Ekonomikontor 

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

Personalkontor 

Lönehanteringen har centraliserats och under planperioden kommer 
arbetet att kvalitetssäkras. Samverkan med Heby kommun om 
driften av lönesystemet har initierats och kommer att utvecklas. 
Personalkontoret kommer under planperioden fortsätta att med ett 
konsultativt förhållningssätt stödja kommunens chefer. 
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Verksamhetsfakta 

Tabell 11: Verksamhetsfakta 

 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 
Verksamhetsmått 
(Sala Kommun) 

     

Antal anställda tsv 313     

Antal anställda visstid 18     

Sjukfrånvaro % 3,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

 
Kultur och fritidskontor 

Verksamhetsmått Bokslut 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Antal besökare i Täljstenen 8 200 10 000 10 000 10 000 10 000 

Antal besökare på 
biblioteket 

139 242 155 000 155 000 155 000 155 000 

Kommunal subvention per 
besök i Simhallen 

38,00 39 39 39 39 

Antal i % av de 
bidragsberättigade 
föreningar som har antagit 
trygghetspolicys 

11 10 15 20 20 

Andelen barnböcker av 
den totala utlåningen i % 

40,5 45,0 45.0 45,0 45.0 
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Investeringsbudget 

Tabell 12: Investeringsbudget 

Nettoinvesteringar  Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 
Kommunstyrelsen  102 110 67 581 56 858 

Varav:     

Medborgarkontor  3 525 2 775 2 775 

IT-investeringar  775 775 775 

Bredbandsinvesteringar  2 000 2 000 2 000 

Ärendehanteringssystem  750 0 0 

     

Kultur- och fritidskontor  100 0 0 

Informationsdisk stadsbibliotek  100 0 0 

     

Samhällsbyggnadskontor  -6 700 - 6 700 -6 700 

Inköp av mark  500 500 500 

Försäljning övrig mark  -8 000 -8 000 -8 000 

Försäljning övrig mark  800 800 800 

     

Tekniskt kontor  104 192 70 880 56 115 

Kontorsledning  280 280 430 

Kart/Mät  200 450 125 

Lokalförvaltarna:  65 700 20 300 9 300 

Servicebyggnad Stadsparken  5 000   

Gårdar  2 000 2 000 2 000 

Lås och larm   500 500 

Storköksutrustning  500 500 500 

Byte ventilation Ösby 
Naturbruksgymnasium 

 2 000 1 000  

Mindre justeringar av lokaler  1 500 1 500 1 500 

Säkerhetsåtgärder(försäkringskrav)  1 000 1 000 1 000 

Tillgänglighetsanpassningar  1 500 1 500 1 500 

Äldreboende  15 000   

Rivning av fastigheter  1 500 1 500 1 500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde  800 800 800 

Tillagn.kök V-sätra/Ängshagen/Ransta  10 000 10 000  

Ombyggnad V-färnebo skola, B-hus  1 000   

Aguélimuseet Klimatanläggning m m  8 000   

Vision Lärkan, etapp 2  15 900   

Kommunala Gator och vägar  10 050 11 300 6 000 

Parkverksamhet  4 050 7 950 6 350 

Gruvans Vattensystem  2 797 4 000 0 

VA-verksamheten  15 950 21 500 25 300 

Teknisk service  5 165 5 100 8 610 
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Nettoinvesteringar  Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 
     

Räddningstjänst  993 626 4 668 

Brandbilar  250 0 4 250 

Motorspruta klass 1  46 0 46 

Geografiskt informationssystem  104 104 104 

Träningsredskap samtliga stationer  175 0 0 

Räddningsverktyg trafikolycka  150 150 0 

Övningsfält  80 80 80 

Radio/telefoni  89 89 89 

Brandslang  13 13 13 

Andningsskydd  86 86 86 

Larmkläder/brandhjälmar  0 104 0 
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Medborgarkontor 

IT-investeringar 
IT-enheten kommer att fortsätta byta ut och skaffa nya servrar m.m. 
för att anpassa server och nätverksmiljön till behoven inom 
verksamheterna. 

Bredbandsinvesteringar 
Ett passivt stomnät för bredband har påbörjats i Fläckebotrakten. Vi 
kommer att fortsätta bygga stomnätet. 

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

Kultur- och fritidskontor 

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

Samhällsbyggnadskontor 

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

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

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

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

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

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

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

Mätinstrument, 2015 
Utbyte av gammal  GPS utrustning, inköpt 2004. 

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

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

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

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

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

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

De omfördelade medlen föreslås avsättas till följande:  
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Tunnlar, trygghet och säkerhet 250’  
Många av stadens gångtunnlar har idag växt igen. Föryngring behövs 
för att säkra dessa otrygga passager.  

Renovering av Paviljongen i den Franska parken 200’  
Den befintliga paviljongen är idag murken och åtgärder behövs för 
att trygga säkerheten samt paviljongens fortlevnad.  

Förnyelse av stadens trädbestånd 50’  
Många av parkens träd börjar bli gamla. För att säkra ett framtida 
trädbestånd i parken behöver vi plantera nya träd som kan ta över.  

Fiskartorgets parkeringsplats 100’  
För planteringar på Fiskartorgets parkering finns stort behov av 
förnyelse. Detta för att ge den positiva och inbjudande bild av staden 
som vi vill ge våra invånare och besökare.  

Fredstorgets parkeringsplats 200’  
Planteringarna på fredstorgets parkeringsplats som genomfördes i 
samband med Ringgatans ombyggnad har inte klarat sig. Dess 
behöver nu förnyas för att ge den positiva och inbjudande bild av 
staden som vi vill ge våra invånare och besökare.  

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

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

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

Va-verksamhet 
Under 2014 har mycket medel avsatts för projekt kopplade till 
detaljplaner. Dock kommer dessa projekt inte förverkligas under året 
och delar av medlen föreslås därför omfördelas till gatuprogrammet 
och investeringar i samband med detaljplaneläggning.  
Under VEP-perioden kommer ett mångårigt projekt avslutas – de 
sista etapperna för dubbelmatning av vatten från Knipkällan till Sala 
stad. Den sista etappen medför en ökad leveranssäkerhet av vatten 
från huvudvattentäkten.  
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Reningsverk 
Upphandlingen av nytt övervakningssystem pågår. Ärendet har 
överklagats vid två tillfällen och är därför kraftigt försenat. När 
leverantör dock har utsetts kommer systemet som övervakar 
reningsverk, vattenverk och pumpstationer bytas ut och ersättas av 
ett modernt system med effektivare drift som följd.  
Visst underhåll kommer ske på reningsverket i Sala. Det handlar om 
ny tvättpress (av slam), ny slamcentrifug (för avvattning av slammet) 
samt garage för verksamhetens fordon. 

Teknisk service 
Fortsatta investeringar i miljöklassade fordon. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Räddningstjänst 

Brandfordon 
Avser en ny personbil på stationen i Sala. 
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Andningsskydd 
Avser ett större inköp av reservdelar som inte tidigare haft ett 
utbytesintervall – behovet av ett snabbt åtgärdande och 
omfattningen gör att detta inte ryms inom driftbudgeten. 

Motorspruta och räddningsverktyg 
Utgör en pågående modernisering av befintlig utrustning inom 
deltidsorganisationen. 

Träningsredskap 
Avser utbyte och uppgradering av de träningsmöjligheter som finns 
på deltidsstationerna. 
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Indikatorsammanställning 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är 

positiv 
SCB befolkningsstatistik Årsredovisning 

Ett växande Sala Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Egen statistik Årsredovisning 

Ett växande Sala Försäljn.värdet på 
fastigheter ökar 

Statistik från  
Skatteverket 

Årsredovisning 

Ett växande Sala Ant lägenheter ökar Statistik från SCB Årsredovisning 

Ett växande Sala Sala förbättrar sin placering 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

Svenskt Näringslivs ranking Årsredovisning 

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

Egen statistik Årsredovisning 

Ett växande Sala Inom 6 månader från 
antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara 
(i den mån de krävs). 

Egen statistik Årsredovisning 

Ett växande Sala Vid årsskift ska minst 
hälften av nästkommande 
års projekteringar vara 
färdigställda. Resterande 
ska vara påbörjade. 

Egen statistik Årsredovisning 

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

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 65 (skala 0– 
100) som en bra plats att 
leva och bo på.  

SCB’s Medborgar-
undersökning 

Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Sala förbättrar sin placering 
på ”Fokus” ranking av 
kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 
kommuner) 

Fokus ranking Årsredovisning 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
En långsiktig social 
hållbar utveckling 

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

SCB’s Medborgar-
undersökning 

Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och 
parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

SCB’s Medborgar-
undersökning 

Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

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

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Besiktningsanmärkningarna 
på lekutrustning ska minska 
från år till år.  

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Antalet trygga offentliga 
miljöer ska öka. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Antalet tillgängliga stråk ska 
öka. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Uppvärmning av kommu-
nens fastigheter har ersatts 
med förnyelsebara bränslen 
2011. Indikatorn avser antal 
återstående anläggningar 
som drivs med olja 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Antal resor med 
kollektivtrafik ökar 

Statistik från VL Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Den andel av kommunens 
hushållsavfall som 
återvinns ökar (%) 

Statistik från Avfall Sverige Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Andelen inköpta ekologiska 
livsmedel ökar 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Andelen lokalt producerad 
energi ökar av den totala 
energianvändningen 

Statistik från 
Sala-Heby Energi AB 

Årsredovisning 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

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

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

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

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

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

SCB’s Medborgar-
undersökning 

Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

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

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Inget analysresultat ska 
påvisa otjänligt dricksvatten 
från kommunens 
vattenverk. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Mängden producerad 
biogas ska öka från år till år. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Ovidkommande vatten 
(tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år till år. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Alla kommunala 
vattentäkter ska ha ett 
beslutat 
vattenskyddsområde senast 
2015. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

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

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Tekniska kontoret ska 
medverka till att de 
föroreningsskadade 
områden som finns 
i kommunen undersöks och 
vid behov åtgärdas. 

Egen statistik Årsredovisning 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Utsläpp från 
Räddningstjänstens fordon 
minskar 

Miljöpåverkan relaterat till 
bränsleförbrukning 

Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Salas medborgare är nöjda 
med kvaliteten och service 

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Årsredovisning  

Nöjda medborgare och 
brukare 

Antalet bibliotekslån per 
invånare överstiger 
rikssnittet 

Intern statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Antalet besökande i 
simhallen överstiger 
115 000   

Intern statistik Årsredovisning 
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Verksamhetsplan 2014-2016 
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BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
Nöjda medborgare och 
brukare 

Kostenheten får 90 % nöjda 
kunder, beställande 
verksamhet. 

Egen statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

Egen statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

Egen statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

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

Egen statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Andelen som aldrig eller 
mycket sällan är orolig för 
brand i hemmet 

Egen statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Andelen som aldrig, eller 
mycket sällan är orolig för 
brand i offentlig miljö 

Egen statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

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

Intern statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

De planerade tillsynerna 
enligt LSO och LBE är 
utförda. 

Egen statistik Årsredovisning 
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BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
God service av hög 
kvalitet 

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

Egen statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

Den enskilde har agerat 
innan Räddningstjänstens 
ankomst 

Egen statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

När det finns ett lokalt 
fungerande 
Krishanteringsråd 

Mätning av antalet 
organisationer 

Ärsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

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

Egen statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

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

Egen statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

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

Egen statistik Årsredovisning 

God service av hög 
kvalitet 

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

Årsredovisning Årsredovisning 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Salas medborgare är med 
och påverkar och har 
inflytande 

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Årsredovisning  

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Antalet inköpsförslag via 
webben utgör 10 % av alla 
medieinköp 

Intern statistik Årsredovisning 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Antalet genomförda förslag 
från ungdomarna är minst 
90 % 

Intern statistik Årsredovisning 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Alla Salas 5:e klassare 
erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

Egen statistik Årsredovisning 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Arrangera minst 10 
studiebesök (utöver 5:e 
klassare) per år på Sala 
avloppsreningsverk 

Egen statistik Årsredovisning 
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BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen skador/ 
olycksfall/brott minskar till 
50% av tot antal 
registreringar 

Statistik ur system för 
tillbudsrapportering 

Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron understiger 
5% 

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Korttidsfrånvaron inte 
överstiger 3,0 dagar per 
person och år 

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Totala sjukfrånvaron i 
procent av tillgänglig 
ordinarie arbetstid skall 
inte vara högre än 5 %. 

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Kvinnors sjukfrånvaro i 
procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 %. 

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Männens sjukfrånvaro i 
procent av männens 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 %. 

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Räddningsarbetet utförs 
utan att personalen skadas.  

Statistik ur system för 
tillbudsrapportering 

Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron understiger  
4 %. 

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen rapporterade 
tillbud ökar i förhållande till 
skador. 

Statistik ur system för 
tillbudsrapportering 

Årsredovisning 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Resultatet i 
medarbetarundersökningen 
visar 3,5 eller högre 

Medarbetarenkät Årsredovisning 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Resultatet i 
medarbetarundersökningen 
visar 3,7 eller högre 

Medarbetarenkät Årsredovisning 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

VafabMiljö -begäran om kommunal borgen 

VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen tecknas för att, 
finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt 
Miljö balken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag samt 
pensioner enligt ägaravtaL 

Förslag till beslut 

Kommunst}Telsen beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29 954 610 kr samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyreisens ordförande, eller vid 
förfall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller 
vid förfall för denne, av kommunchefen 

Ekonomikontoret _../' 

~h (0 i6; ;;[_ 
Lennart Björk 
ekonomichef 

1(1) 
2014-01-07 



Bilaga KS 2014/8/2 

2013-12-20 
Ärende: Nya borgenshandlingar 
Diarienr: 2013/623-VMA-047 
Vår referens: Carina Färm 
021-393501 
carina.farm@vafabmi!io.se 

VafabMiljö 

Vafab Miljö ABs delägerkommuner 

Begäran om kommunal borgen 

På extra bolagsstämma 5 december 2013 beslutades att Vafab Miljö AB skall gå vidare till 
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera lån får 
investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, 
säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. 

Därfår skickar vi nu ut borgenshandlingar, specificerade per kommun. Vi önskar att dessa blir 
behandlade och undertecknade senast 2014-02-28. 

Påtecknade handlingar, inklusive kopior av beslut av respektive KF/KS och kopior av 
påskriftsrätt skickas till: 

Vafab Miljö AB 
721 87 Västerås 

Märk kuvertet: Borgen/ Diarienr 2013/623-VMA-047 

Ev frågor kan ställas till: 
Carina Färm 021/39 35 01 
Helena Johansson 021139 35 02 

Med vänlig hälsning 
Vafab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 

Bilagor: 
• Borgensförbindelse 
• Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
• Protokoll från extra bolagsstämma 5 december 2013 
• Ägaravtal från 27 augusti 2004 

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

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

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



2013-12-20 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal för 
VafabMiljö 

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

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

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

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunerna uppgår till 41 0,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga 
åtaganden. 

Västerås Stad är kreditgivare, och fördelningen mellan vad som är lånefinansiering via Västerås 
Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

, 
Befintligt lån 170 000 000 kr, 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponin la 17 500 000 kr 

Nya Deponin lb 17 500 000 kr 

Övrig borgen 74 300 000 kr 

, 
Total Borgen 410 900 000 kr 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfal!sstatfon, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

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

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



Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Ägarkommunerna till VafabMiljö AB undertecknade i början av 2009 en borgensforbindelse för 
lån och bankkontokrediter upp till l 70 mkr. Kreditgivaren är Västerås stad. 

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

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

Västerås Stad kan inte som enda ägare ge kredit utan säkerhet, vilket kommer att resultera i 
kraftigt höjda räntor för VafabMiljö for det belopp som överstiger 170 mkr from 2014-03-01. 
VafabMiljö har dock fått en överenskommelse med Västerås Stad att fram till2014-02-28 få en 
lägre räntehöjning under forutsättning att frågan om borgen från ägarkommunema löses under 
den här tiden. 

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

Svensk Växtkraft 

Svensk Växtkraft blev ett helägt dotterbolag till VafabMiljö under 2012 och därmed ändrades 
forutsättningar och ny hantering med koncernkredit uppkom 2011. I befintliga borgensåtagande 
på 170 mkr ingick inte Svensk Växtkrafts verksamhet, vilket gjorde att nyttjandet av 
VafabMiljö's totala borgen utökades betydligt. 

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

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

Kommande investeringsbehov 

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

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

Nödvändiga investeringar uppgår till 228 mkr fram till och med 2015. Till en del fmansieras de 
via avgift från ägarkommunerna för sluttäckning av deponier och genom egen finansiering, 
vilket innebär att lånebehovet är 146,1 mkr. Nedan sammanställs investeringama i tabell! samt 
i tabell 2 redovisas lånebehovet för investeringarna. 
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Investeringar Belopp Kommentar 

okt 2013-2015 
Torrötningsanläggning för produktion av biogas 20,8 mkr total investering 46,8 mkr {+26 mkr 

2016} 

Utökning nya deponin 18 20,2 mkr 

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

Deponigasanläggningar 14,2 mkr ink/ energiförsörjning Gryta 
total investering 19,4 mkr1 

Lakvatten rening, sala, En köping och Köping 7,2 mkr total investering 8,1 mkr1 

Avvattningsanläggning med reningsutrustning 5,6 mkr toto/ investering 6,8 mkr' 

VA-förstärkning Gryta 4,3 mkr total investering 4,6 mkr1 

M ask i ner l con ta iners/kä rl 12 mkr 

Fordon 8,0 mkr 

Reinvesteringar förbränningsanläggning, 5,2 mkr 
Norsa, Köping 

Nytt Återbruk i Arboga 15 mkr 

Ny tankstation för biogas i Västerås 9,2 mkr toto/ investering 13,4 mkr' 

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

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

Reinvesteringar/förbättringssåtgärder- 9,2 mkr 
Återbruk och avfallsanläggningar 

Övriga investeringar 3,4 mkr 

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

Summa 227,7 mkr 
l Tabell l. Sammanstallnmg over znvestermgar tom 2015. ....oznk! mvestenng t1d1gare under 2013 

Resterande av 2013 Budget Budget Totalt 

2014 2015 

Investeringar VafabMiljö 46 000 107 000 75 000 228 000 

· Avgift från kommunerna för -4 500 -18 700 -18 700 -41 900 

sluttäckning l 
Egen finansiering o -20 000 -20 000 -40 000 

Summa 41500 68 300 36 300 146100 

-Tabell2. Investenngar och beraknmg av lanebehov tom 20]) 

Borgen till Länsstyrelsen för sluttäckning 

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

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

Pensioner 

För pensioner har även en säkerhet utställts av ägarna motsvarande 13,7 mkr för räkenskapsåret 
2012. Borgensbehovet för pensioner ökar årligen beroende på pensionens storlek. Prognosen 
fram till och med 2015 är totalt 16 mkr och måste således öka med ca 2,3 mkr. 
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Behov av utökat kommunalt borgensåtagande till och med 2015 

Tabellen nedan visar VafabMiljös behov av tillkommande borgensbehov till och med 2015 
utöver befintligt borgensåtagande. 

Utökat borgensbehov tom 2015 

Investeringar tom 2015 146 100 

Pensioner 2 300 

Amortering lån Växkraft 20500 

Nya deponin 1b (säkerhet till Länsstyrelsen) 17 500 

Totalt 186 400 

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

Kommun Andel i Borgensansvar 

borgens- (kr) 

ansvar(%) 

Ar b aga 4,53 8 443 920 

En köping 12,75 23 766 000 

Fagersta 4,14 7 716 960 

Hallstahammar 5,04 9 394 560 

H e by 4,60 8 574 400 

Norberg 1,99 3 709 360 

Kungsär 2,76 5 144 640 

Köping 8,24 15 359 360 

Sala 7,29 13 588 560 

skinnskatteberg 1,63 3 038 320 

1 Surahammar i 3,42 6 374 880 

l Västerås 43,60 81 270 400 

Totalt 99,99% 186 381360 

avrund.diff. 0,01% 17 000 
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Totalt borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår ti1141 0,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga åtaganden 
enligt ovan. 

Det är Västerås Stad som är VafabMiljös kreditgivare. Fördelningen mellan vad som är borgen 
för lånefmansiering via Västerås Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponin la 17 500 000 kr 

Nya Deponin lb 17 500 000 kr 

övrig borgen 74 300 000 kr 

Total Borgen 1 410 900 000 kr 

Fördelningen av det totala borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet är 
sammanställt i tabellen nedan. Fördelningen är också gjord efter vad som är kommunens borgen 
för lånefinansieringen via Västerås Stad och vad som är övrig borgen. 

Lå.nefinansiering via 
. Västerås Stad (kr) övrig borgen (kr) Totalt(kr) 

Kommun Andel 336600000 74 300000 410 900 000 

Arboga 4,53% 15 247 980 3 365 790 18 613 770 

Enköping 12,75% 42 916 500 9 473 250 52 389 750 

Fagersta 4,14% 13 935 240 3 076 020 17 011260 

i Hallstahammar 5,04% l 16 964 640 3 744 720 20 709 360 

H e by 4,60% 15 483 600 3 417 800 18 901400 

Norberg 1,99% 6 698 340 1478 570 8 176 910 

1 Kungsör 2,76% 9 290 160 2 050 680 11340 840 

Köping 8,24% l 27 735 840 6 122 320 33 858 160 

Sala 7,29% 24 538 140 s 416 470 29 954 610 

l skinnskatteberg 1,63% 5 486 580 1 211090 6 697 670 
' Surahammar 3,42% 11511720 2 541 060 14 052 780 

Västerås 43,60% 146 757 600' 32 394 800 179 152 400 

Totalt 336566 340 74 292 570 410 858910 

skillnad l 33 660 7430 41090 

*Del av utlåning som saknar borgenfrån övriga kommuner. 
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Tidplan 

Processen med att få beslut om ett utökat borgensåtagande från ägarkornrnunema påhöljades i 
och med att frågan togs upp och beslutades på VafabMiljös styrelsemöte den 7 november samt 
på extra bolagsstämrna den 5 december. VafabMiljö kan därmed begära utökad borgen från 
ägarkommunema, vilka behöver ta nödvändiga beslut i sina respektive kommunfullmäktige 
senast 2014-02-28. 

Vafab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 
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Vafabtviiljö 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll 

Sammanträde med Extra bolagsstämma i Vafab Miljö AB 

Sammanträdesdatum 2013-12-05 

Plats och tid ACC i Västerås, klockan 14.00-16.00 

sekreterare Gene Liljegren 

Dm 2013/623-VMA-047 

§ 29 Borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
Dnr 2013/623-VMA-047 

Underlaget inför beslut gicks igenom och frågor besvarades. 

Tio kommuner vid stämman beslutade 

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

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

Enköpings kommun avstod från att rösta vid stämman för att avvakta kommande möte i 
kommunfullmäktige. 

Surahammars kommun företräddes inte på stämman. 

Rätt utdraget intygar: 
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Ägaravtal för Vafab Miljö AB 

Arboga, Kungsär och Köping bildade 1969 Västra Mälardalens Renhå1lningsaktiebo
lag. Bolagets verksamhet regleras i ett konsortialavtal daterat den31mars 1977. Avta
let gick ut den 31 dec 1999 men är förlängt till31 dec 2009. 

Nuvarande kommuner i Västmanlands län och Enköpings kommun bildade 1981 
Västmanlands avfallsal.1:iebolag. Bolagets verksamhet regleras i konsortialavtal ur
sprungligen daterat 21 aug 1981 med ändringar 29 nov 1996 och 24 maj 2000. Avtalet 
gäller till den 31 dec 2006. 

Västra Målardalens Renhållningsaktiebolag och Västmanlands avfallsalctiebolag arbe
tar båda med regional avfallshantering innebärande att resurser finns för bl a insam
ling och transport, behandling, deponering mm. Västra Mälardalens Renhållinngsalc
tiebolag och Västmanlands avfallsalctiebolag arbetar även med utveclding, planering 
och information inom avfalls- och återvinningsområdet 

Agan1a till Västra Mälardalens Renhållningsal..1:iebolag och Västmanlands avfallsale
tiebolag har genom detta ägaravtal beslutat att slå samman de båda bolagen. Dä.r:ige
nom skapas en organisation som klarar de krav som ställs på en långsil..1:igt hållbar 
avfallshantering i regionen. Sammanslagningen sker genom att ett nytt regionalt bo
lag, nedan kallat Vafab Miljö AB, köper Västmanlands avfallsalctiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållningsaklieb olag. 

Genom att detta avtal teclmas upphör de ovan nämnda konsortialavtalen att gälla. 

§ 1 Samverkan om regional avfallshantering 

För att samverka om regional avfallshantering träffas detta avtal mellan följ an
de kommuner: 

Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahanm1ar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala, Surahammar och Västerås, nedan kallade kommunema. 

§ 2 Gemensamt aktiebolag 

Sam3l·betet ska ske genom Vafab Miljö AB, nedan kallat bolaget, som ska för
värvas den 27 aug 2004. 

Förbolaget ska gälla bifogad bolagsordning (bilaga l) med de justeringar som 
kan påkallas av registreringsmyndigheten. 
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§ 3 Bolagsbildning m m 

Kommunema skall förvärva aktiemai Vafab Miljö AB, vilket inledningsvis 
blir moderbolag i den nya koncemen. Förvärvet sker i enlighet med de riktlinjer 
som anges i bilaga 2, Sammanslagning av VMR och Vafab, Hnvudrapport m 2, 
daterad 25 maxs 2004. 

Vafab Miljö AB förvärvar därefter samtliga aktier i Västra Mälardalens ren
hållningsaktiebolag och Västmanlands avfallsaktiebolag. Värdet av alctiema är 
för VMR 18,81 Mkr och för Vafab 56,88 Mkr. Vafab Miljö AB finansierar för
värvet genom reversskulder till de sägande kommunema samt genom extem 
upplåning. På bolagsstämma i Vafab Miljö AB beslutas det om höjning av ak
tiekapital.et samt att en nyemission skall genomföras enligt samma fördelning 
som ovan. Vid betalning av de nya aktiema regleras samtliga reverser. 

Vid bildandet av koncemen skall reglering av den historiska miljöskulden ske 
enligt§ 16 i detta avtaL Reglering sker mellan kommuner genom överlåtelse av 
reversfordran mot Vafab Miljö AB. 

Samtidigt med att den nya koncemen bildas och styrelsen väljs ska kommuner
na tillse att styrelsemaiVästra Mälardalens renhållningsalctiebolag och Väst
manlands avfallsalctiebolag blir desamma som styrelsen i Vafab Miljö AB. 

Fusionering av Västra Mälardalens renhållningsalctiebolag och Västmanlands 
avfallsalctiebolag i Vafab Miljö i\B ska därefter ske så snart detta är möjligt och 
senast den l jan 2006. 

§ 4 Bolagets ändamål, arbetsuppgifter m m 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala av
fallshanteringen fcir de i § l närm1da kommunema. Grunden för verksamheten 
ska vara att medverka till att skapa en långsilctigt hållbar avfallshantering med 
utgångspmlkt från nationella, regionala och lokala miljömåL Bolaget ska därvid 
ta stor miljöhänsyn, uppnå god affarsmässighet och kostnadseffektivitet samt 
erbjuda avfallslänmarna en god service med bra kvalitet. 

Bolaget ska utföra följ ande arbetsnppgifter: 

Planera, projelctera, bygga och driva erforderliga regionala behandlingsan
läggningar och avfallsupplag. 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga omlastningsstationer och 
återvirmingscentraler. 

Svara för regionala transporter mellan omlastningsstationer, återvinnings
centraler och regionala behandlingsanläggningar. 

Teclma avtal om samarbete i avfallsfrågor med kommuner, kommunägda 
bolag samt andra organisationer och företag inom såväl som utanför ret,ri
on en. 
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Svara för bortforsling av farligt avfall enligt Miljöbalken kap 15 § l O och 
Avfallsförordningen § 15. Bolagets uppgift ska dock begränsas till sådant 
avfall som km1lärrmas till företag som erhållit särskilt tillstånd enligt gäl
lande lagstiftning om farligt avfall. Om kommurremas möjlighet att utöka 
sitt renl1ålmingsansvar till farligt avfall enligt ovan nänmd lagstif1ning tas 
bort, ska bolaget endast arbeta med fm·ligt avfall på affarsmässig grund. 

Svara for utveckling, regional avfallsplmering och i.'lforn1ation knuten till 
den regionala avfallshmteringen. 
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Svara för information mot hushåll, skolor och företag m fl om grunderna 
fcir en långsiktigt hållbar avfallshmtering och den information som behövs 
för den praktiska verks8J11heten. 

Utföra insaJUling och transport av avfall och återvinningsmaterial 

Vara berett att utföra andra arbetsuppgifter som har saJUband med verk
samhetsområdet 

Bolaget är dock inte skyldigt att svara for att resurser finns tillgängliga enligt 
ovan armat än för avfall och avfallshmtering som kommunerna har ansvar för 
enligt Miljöbalkens bestänunelser. Resurser för övrigt avfall och övrig avfalls
hantering tillhandahåller bolaget endast på affarsmässig grund. 

Bolaget ska kum1a vara verksamt och erbjuda sina tjänster på affarsmässig 
grund även utmliör regionen när detta är till gagn för syftet med bolagets verk
smnhei. 

Till grund för kommunernas saJUverkan ligger bilaga 2 SanL.'Timslagning av 
VMR och Vafab, Huvudrapport nr 2, daterad den25mars 2004 saJUt bestäm
melsema i detta avtaL 

§ 5 Aktiekapitalet och dess fördelning m m 

Kommunema ska inneha SaJUtliga aktier i bolaget (Vafab Miljö AB). Vid utök
ning av aktiekapitalet ska kommunerna teckna aktier i förhå!laJlde till, vid teck
ningstillfallet, innehavda aktier. 

Aktiekapitalet ska utgöra 15 miljoner vid koncernbildningstillfallet och fördelas 
mellan konununerna utgående från befolkningstalen den 31 dec 2003 enligt 
bilaga 3. 

Betalning av aktiemasker enligt §3. 

Om någon av ägarkommunema påkallaT det ska fördelningen enligt bilaga 3 
förändras till aktuellt befallmingstal första gången 2013 och därefter vart l 0: e 
år. Vid en eventuell omfördelning ska nominella varden på al.'iierna anvandas. 
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Beslut om nedsättning eller ökning av aletiekapitalet far ske på bolagsstämma 
endast om f6lj ande två villkor är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman närvarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt ak:tie
kapital. 

Kommun äger inte rätt att pantsätta sina al'iier i bo laget. 

§ 6 Bolagsstämmor 

Kommurremas rätt att som aktieägare besluta om bolagets angelägenheter ska 
utövas vid bolagsstämma i överensstämmelse med reglema i detta avtal. 

Kommunema ska utse fyra representanter att delta i bolagsstämman, varav en 
ska utses vara ombud enligt alctiebolagslagen och utöva kommunens rösträtt. 
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Representant som "i är röstombud har närvaro- och yttranderätt på bolags
stämman. Kommurremas röstombud ska om så påkallas vid bolagsstämma rösta 
för övriga representanters närvaro- och yttranderätt. 

Företrädare för massmedia äger rätt att närvara om inte bolagsstämman besintar 
att stämman helt eller delvis ska hållas inom stängda dörrar. 

Bolaget har minst två stärun1or per kalenderår. Ordinarie stämma hålls i april 
eller maj för behandling av årsredovisning mm enligt bolagsordningen. Extra 
stännna hålls i fjärde bartalet för antagande av bolagets budget och taxa. 

§ 7 styrelse 

Följande ska gälla fcir bolagets styrelse: 

a) Bolagets styrelse ska bestå av tolv ordinarie styrelseledamöter och lika 
många styrelsesuppleanter utsedda av respektive kmmnuns kommun
fullmä.h.'iige. 

b) De av kommunerna sålunda utsedda ledamöterna och suppleanterna ska 
utgöra styrelse, förutom i bolaget, även i Västmanlands avfallsaletie bo
lag och Väsh·a Mälardalens Renhållningsaktiebolag intill dess de båda 
bolagen har fusionerats med bolaget. 

c) Varje kommun ska vara representerad av en ordinarie ledamot och en 
suppleant. Av kommun utsedd styrelsesuppleant äger endast rätt att in
träda i stället för kommunens ordinarie styrelseledamot. Om styrelsen 
inte beslutar am1at äger suppleanter rätt att närvara vid styrelsemötena 
endast när ordinarie ledamot är förhindrad. 
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d) Uppdraget som ledamot och suppleant gäller förtiden från den ordinarie 
bolagsstänuna som följer näm1ast efter det val till kommunfullmäktige 
fönättals intill slutet av den ordinarie bolagsstänuna som följer närmast 
efter nästa val till kommunfullmäL"tige. 

e) Styrelsens ordförande väljes från den kommun som im1ehar störst andel 
ahier i bolaget Styrelsens förste och andre vice ordförande väljes av 
styrelsen. 

f) De fackliga organisationer med vilka bolaget har kollehivavtal ska ge
nom avtal beredas möjlighet att delta i bolagets styrelsearbete. Repre
sentanterna ska ha närvaro- och yttranderätt och rätt att framställa yr
kande men inte ha rätt att delta i beslut. 

Sknlle avtal av det slag som anges i f6regående stycke ej kunna träffas 
ska bolaget begära dispens enligt 17 § lagen om styrelserepresentation 
fcir privatanställda för att nå samma resultat 

§ 8 Finansiering och taxor 

För finansiering av bolagets verksarnl1et ska följande gälla: 

a) Bolagets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i första 
hand med eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i bola
gets egendom. Kommunerna kan dock i särskilda fall besluta om kom
munal borgen enligt § 9. 

b) Bolagets verksamhet ska drivas enligt affarsmässiga principer. Till 
grund för debitering ska ligga taxa, utarbetad så att inkomster och utgif
ter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att bolaget kan 
konsolidera sin verksamhet så att framtida investeringar nödvändiga får 
bolagets verksarrllet möjliggörs. 

c) Utdellling på bolagets aktier ska ej förekomma. 

d) Bolaget äger rätt att differentiera taxan efter olika avfallsslag. För av
fallstyper som konununerna har ansvar för enligt Miljöbalkens be
stfumnelser ska samma avgift alltid uttagas för sanlilla slag och enhet 
av avfalL Bolaget ska årligen före den l juli skriftligt meddela ett pre
liminärt förslag till taxor för dessa avfallstyper till konm1unema. 

För övriga avfallstyper utgår avgifter som fastställs av styrelsen på af
farsmässig gnmd. 

§ 9 Borgensåiagande 

I de fall korm1mnerna på bolagsstämma beslutar att det är fördelaktigt för verk
samheten att kommunal borgen tecknas för en upplåning eller på grund av 
andra förpliktelser t ex som en följd av beslut enligt Milj ö balken, ska dem1a 
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fördelas i förhållande till vmje kommuns aktnella aktielimehav i bolaget. Bola
get ska i varje ensldlt ärende om borgen tillskriva kommunerna och redovisa 
motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 
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Exempel på när det kan vara lämpligt att erhålla kommunal borgen är långsihi
ga investeringar lmntna till konmmnemas avfallsansvar enligt Milj ö balken, 
avslutning av avfallsupplag, långsiktigt miljösk)'dd vid anläggningarna etc. 

Beslut om sådan borgen far ske på bolagsstämma endast om följ ande två villkor 
är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman närvarande konmmner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt aletie
kapitaL 

Kommunernas nuvarande borgensansvar i Västmanlands avfallsaktiebolag och 
VästraMålardalens Renhällningsaktiebolag förs över på Vafab Miljö AB och 
fördelas enligt bilaga 3. 

§ 1 O Kommunstyrelsers rätt till insyn 

Kommunstyrelse i kommun som är part i detta avtal kan när som helst ta del av 
bolagets handlingar samt i övrigt informera sig om verksamheten. 

§ 11 Samråds- och insynsfrågor 

Följande ska gälla beträffande samråds- och il1Synsfrågor. 

a) Kommunerna förbinder sig att samråda sinsemellan och med bolaget i 
frågor av betydelse för den regionala avfallshanteringen. Exempel kan 
vara stora förändringar av avfallsmängder och avfallstyper mm. 

b) Bolaget ska till samtliga kommuner samt till Västmanlands kommun
förbund senast vid kallelse ti1l ordinarie bolagsstämma, översända av
skrifter av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på bo
lagsstärmna. 

c) Ett särskilt samrådsorgan som sannnar1träder minst två gånger per år 
ska inrättas. Kommunema ska utse en representant till samrådsorganet 
Komnnmemas representant bör därvid vara den inom respektive kom
mun ansvarige tjänstemmmen för renhållningen. 

Samrådsorganet sanmranträder med bolagets ledning efter ka1lelse av 
bolaget och diskuterar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor 
rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. 

Innan bolagets styrelse framlägger förslag om ändring av bolagsordning ska 
fullmälctige i kommunema höras. 
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§ 12 Arkivvård 

Västerås Stads arkivreglemente ska gälla för bolaget. 

§ 13 Kommunal avfallsplanering 

Komrunnerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal 
avfallsplanering enligt Miljöbalken kap 15 § 11. Kommunerna och bolaget ska 
verka för art samordna denna planering så att förutsättrungar skapas för en lång
silctigt hållbar avfallshantering i regionen. 

§ 14 skyldighet att lämna avfall mm 

Komrunnerna ska till bolaget lämna avfall som kan tas emot i bolagets anlägg
ningar och som kommunerna har ansvar för enligt Miljöballeens bestämmelser. 
Bolaget är skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

Skyldighet att lämna sådant avfall gäller ej det slam från enskilda brunnar mm 
och latrin som kommunerna själva kan omhändertaga på arma! sätt. 

Kommunerna och bolaget ska gemensamt verka för att slam och askor från 
kommw1al energi- och va-verksamhet används for sluttäckning av bolagets av
fallsupplag. Därmed skapas förutsättningar för att minska kostnaderna för slut
täckningen. 

§ 15 Markanskaffning 

Kommunerna ska medverka vid markanskaffuing för bolagets anläggningar och 
om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

§ 16 Miljöskuld och miljöskador 

Som en följd av lagstifrning (EG-direlctiv 1999/39/EG och forordning SFS 
200 l :512) på deponeringsområdet har Västtnanlands avfallsalctiebolag och 
Västra Mälardalens Renhållningsa1.1:iebolag idag betydande framtida kostnader 
för avslutning och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänför sig 
dessa kostnader till tidigare verksamhet och kan betralctas som en miljöskuld 
(bilaga 2). Reglering av skilh1aden i miljöskuld före och efter att bolaget bildats 
sker enligt principerna i bilaga 2 och med de belopp som framgår av bilaga 3. 

Bolaget övertar efter bildandet båda bolagens ansvar för SL'l miljösknld med de 
förutsättningar som beskrivs i bilaga 2. Bolaget ska fmausiera och avsätta er
forderliga medel för miljöskulden genom de taxor och avgifter som tillämpas. 

Om n n ej kända milj ö skador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands av
fallsaktiebolags eller Västra Målardalens Renhällningsaktiebolags verksamhet 
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innan bolaget förvärvar dessa bolag, ska ansvaret för att åtgärda och bekosta 
dessa ligga på de kommuner som ägt Västtnanlands avfallsaktiebolag respekti
ve Västra Målardalens Renhållningsaktiebolag~ 

Om kommunerna beslutar att avveckla bolagets verksamhet enligt detta avtal 
ska den återstående miljöshtlden fördelas mellan konmmnema i förhållande till 
varje kommuns aktnella alctieim1ehav i bolaget. 

§ 17 Personalfrågor 

Bolaget ska vid fusioneringen av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållningsalctiebolag åta sig att överta de båda bolagens perso
nal. 

§ 18 Avveckling av personal och tekniska resurser 

Enligt bilaga 2 ska bolaget vara berett att teckna avtal om kundadministration, 
iosarnling och transport av hushållsavfall i Köpiog, Arboga, Kungsär och Väs
terås. Bolaget övertar dessutom Västtnanlands avfallsalctiebolags nuvarande 
iosarnliogskontralct i Fagersta, Hallstahannnar, Norberg och Skinnskatteberg. 
Om bolaget ej f'ar fortsatta uppdrag när kontralctstidema gått ut, t ex beroende 
på konkurrensutsättniog, ska följande gälla: 

Bolaget och aktnell kommun ska tillsannnarrs verka för att bolagets eventnella 
avveckliogskostnader för entreprenaden mioimeras. Detta imlebär till exempel 
att kommunen ska verka för att den tillträdande entreprenören övertar personal, 
fordonspark och eventnell annan utrustoin~g knuten till entreprenaden. Ko=u
nen ska även verka för att eventnell övertalig personal i bolaget kan få fortsatt 
arbete ioom kommunen. 

§ 19 Väsentliga förändringar 

Förutsättniogama för bolagets verksamhet kan ändras beroende på omvärlds
förih"1dringar som bolaget inte kan råda över. Detta gäller särskilt den afD:irsmäs
siga verksamheten. Om sådana förändringar leder till att förutsättningarna för 
värderingen i bilaga 2 av Västmanlands avfallsalctiebolag och Västra Mälarda
lens Renhållningsalctiebolag väsentligt ändras kan kommunerna begära omför
handliog av värderingen. Rätten till omförhandling gäller dock enbart för en 
tidsper~od av tre år från detta avtals teckoande 

Under avtalstiden kan. även andra väsentliga förändringar inträffa som t ex alt 
en kommun önskar lämna sarnarbetet eller att andra kommuner önskar inträda i 
samarbetet. Vid derma typ av förändringar ska san1tliga kommuner vara överens 
därom. 
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§ 20 Giltighetstid m m 

Detta avtal ska gälla från då det godkänts och undertecknats av kommunema 
till och med utgången av år 2024. Har avtalet ej uppsagts två år före avtalsti
dens utgång förlängs det med fem år åt gi'mgen. Uppsägning ska vara skriftlig 
och tillställas samtliga lemrummer samt bolaget för kännedom. 
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Kommunema ska efter ca l O års verksamhet dvs senast utgången av 2013 göra 
en utvärdering av verksamheten och med anledning av derma föreslå eventuella 
förändringar i detta avtal. Om enighel därvid inte nppnås ska avtalet fortsätta att 
gälla i nuvarande utformning. 

§ 21 Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom skiljedom enligt lagen om skil
jeförfarande. Därvid ska Västmanlands kommunförbund utse två ledarnöter 
som i sin tur utser en tredje ledarnot 

Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska kommunerna för
binda sig att alla och envar underkastar ett och samma tvisteförfarande. 

§ 22 Ägardirektiv 

Detta avtal ska vid bolagsstämma i bolaget läggas fast som ett ägardirelctiv för 
bolaget att tillämpas i dc delar som avser bolagets förvaltning. 



· Original 04-08-27 

Av detta ägaravtal är tretton lika lydande exemplar upprättade av vilka delägarkom
munema enligt § l erhållit var sitt. Det trettonde exemplaret har Västmanlands kom
munförbund erhållit. 

Västerås den 27 aug 2004 

Arboga kommnn Enköpings kommun Fagersta kommun 

Hallstahammar kommun Heby kommun Kungsörs kommun 

Skinnskaltebergs kommun Surahammars kommun Västerås kommun 

--McflifiJvlt:Jif;pcw~~qd L , ... c .............. l. .. ······· ..................................... . 
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l (l) 
2014-01-22 

SAlAKOM · 
Kommunstyrelsens lill'llallnin!l KOMMUNSTYRELSEN 

Ulrika Spåreho 

Bidrag till Brottsofferjouren Sala-Heby 

Brottsofferjouren Sala-Heby bedriver en aktiv verksamhet 

Det är en ideell förening som jobbar med stöd till brottsoffer samt 
brottsförebyggande verksamhet 

Ink. 

Det brottförebyggande arbetet har i första hand vänt sig till kommunens skolor, där 
gatuvåld stått som fokus fråga. 

Föreningen består av en styrelse samt stödpersoner som genomgått en utbildning, 
prövats och godkänts för sina uppdrag i jouren. 

Under 2012 var det 157 personer i Sala-Heby som kontaktade brottsofferjouren. 

117 personer boende i Salasamt 40 personer boende i H e by. 

Det är av stor vikt att denna verksamhet finns att tillgå för medborgarna i 
kommunen. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen ledningsutskott beslutar hemställa att kommunstyrelsen 
beslutar: 

Att kommunen bidrar med 1,75kr per invånare för 2014 

Att de får komma till kommunstyrelsens ledningsutskott som också är kommunens 
brottsförebyggande råd och berätta om sin verksamhet 

ULvt~~~--
Ulrika Spåreho (S) 

1:e vice ordförande Kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Ulrika Spårebo 
Politiker 

ulri ka .s parebo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7102 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Minnesplats för Nils Israelsson 

salabostäder har inkommit till kommunstyrelsen i Sala med förslag om att 
kommunen ska anordna en minnesplats för Nils Israelsson. 

Nils Israelsson var VD för salabostäder under tiden för anlåggandet av 
bostadsområdet Åkra, vilken är den enskilt största händelsen i salabostäders 
historia. Åkra växte fran1 på den plats där Åkra gård tidigare låg. 

l (l) 
2014-01-22 

DIARIENR: 2013/260 
SKRIVELSE 

salabostäder föreslår två olika lokaliseringar för den föreslagna minnesplatsen, 
antingen i anslutning tiil den dunge med äppelträd som finns kvar av Åkta trädgärd 
eller inom bostadsområdet Åkra, i parken som kallas Stöten där det idag bland annat 
står en skulptur som kallas bronshästarna. 

Planenheten på samhällsbyggnadskontoret och mätningschefen på tekniska 
kontoret har yttrat sig över förslaget. 

Gamla Åkra trädgård ligger i anslutning till det område längs Strandvägen som ska 
utredas för vatten- och centrumnära boende efter antagandet av Plan för Sala stad. 
Av den anledningen och med tanke på kopplingen till Åkra passar det rimligen 
bättre inom bostadsområdet. Parkområdet längs med Ekebydammen och större 
delen av parken Stöten är kommunal mark, men inte den del av parken där 
bronshästarna står. 

Enligt Ortsnamnsrådets handledning i namnvård är memorialnamn att hedra en 
enskild medborgare med att namnge en plats efter denne. Enligt god ortnamnsed 
förutsätts det att det är en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt 
namn, och som har en klar och tydlig relation till den namngivna platsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anlägga Nils Israelssons minnesplats inom parken Stöten 

att uppdra till tekniska kontoret att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag på utformning samt kostnader för detta 

Per-Olov Rapp 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224· 188 50 
kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

Direkt: 0224-74 70 56 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

YTTRANDE 

Minnesplats för Nils Israelsson 

1 (1) 
2013-09-04 

DIARIENR: 2013/260 
YTTRANDE 

salabostäder har till Sala kommun inkommit med en förfrågan om att anordna en 
minnesplats för Nils lsraelsson. 

Nils Israelsson var VD för bolaget under tiden för anläggandet av bostadsområdet 
Åkra, vilket är den största enskilda händelsen under salabostäders historia. Man 
föreslår två olika lokaliseringar för den föreslagna minnesplatsen, antingen i 
anslutning till den dunge med äppelträd som finns kvar av Åkra trädgård eller inom 
bostadsområdet Åkra, i parken som kallas Stöten där det idag bland annat står en 
skulptur som kallas bronshästarna. 

Gamla Åkra trädgård ligger i anslutning tiil det område längs Strandvägen som skall 
utredas för vatten- och centrumnära boende efter antagandet av Plan för Sala stad. 
Att föregå denna detaljplan med ett anläggande som detta vore olyckligt. Av den 
anledningen och med tanke på kopplingen till Åkra passar det rimligen bättre inom 
bostadsområdet. 
Parkområdet längs med Ekebydamm och större delen av parken Stöten är 
kommunal mark, men inte den del av parken där bronshästarna står. 

Samhällsbyggnadskontoret efterfrågar en namnsättningspolicy för att avgöra 
liknande frågor med en enhetlig bedömning. 

I detta fall föreslår Samhällsbyggnadskontoret att hänvisa salabostäder till att de 
gärna får anlägga en minnesplats på egen mark, men att kommunen inte ser 
anläggandet av denna som en prioriterad kommunal angelägenhet. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnad s kontoret 
Planering och utveckling 

so fia. elrud@sala.se 
Direkt: 0224-74 73 24 



2013-09-03 

DIARlEN R' 2013/260 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Karl-Gustav Persson Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 

Minnesplats för Nils Israelsson 
Enligt Ortnamnsrådets handledning i namnvård är memorialnamn att hedra en 
enskild medborgare med att namnge plats efter denne, "och tillkommet enligt god 
ortnamnsed förutsätter en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt 
namn och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen". 

Som ansvarig för namnsättning finner jag inget hinder att en minnesplats uppkallas 
till minnet av Nils lsraelsson. 

Tekniska kontorets ledningsgrupp anser att detta inte är en kommunal 
angelägenhet att anlägga en minnesplats på kommunens mark. 

Däremot finns inget att erinra mot att salabostäder AB själva anlägger en plats på 
någon av deras egna fastigheter. 

TEKNISKA KONTORET 

ild~i~~<! /Karl-Us~v Persson j 
j mätningschef _/ 

' 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Karl-Gustav Persson 
Mätningschef 

Tekniska kontoret 
Karl-Gustav. Persson @sa la.se 

Direkt: 0224-74 74 21 
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Datum 2013-05-31 Styrelsesanunanträde 2012-08-29 Bilaga l 

Minnesplats för Nils Israelsson 

Kommunstyrelsen 
salaKommun Ink. 2LI!3 ·05- 9 1 

Med tanke på att den största enskilda händelsen i salabostäders historia var anläggarrdet av 
bostadsområdet Åkra finns en särskild koppling mellan bostadsområdet och Nils Israelsson 
som var VD under tiden får byggandet och sedemera bodde i området. Åkra växte fram på 
den plats där Åkra gård tidigare låg. De platser i Åkraområdet som skulle kunna lämpa sig 
som minnesplats är den park som benämns Stöten och där ''bronshästarna" står och det som 
finns kvar av Åkra trädgård, en dunge med äppelträd vid strandpromenaden. 

Med utgångspunkt från ovanstående uppmanar en enhällig styrelse i salabostäder kommunen 
att anordna en minnesplats får Nils lsraelsson. 

/ ___ ~ 11/ 
~ 

~-~ 
alabs>itäder styrelse/ 
Be~dNiglis 
VD' 
salabostäder AB 

Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

Besöksadress 

Brunnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224-858 00 0224-159 95 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-01-28 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

l SKL- Cirkulär 13:60 Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481) 
2 SKL- 14:2 Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 

2013 och 2014 
3 SKL- Cirkulär 14:3 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna vt 2014 och 

läsåren 2014/15, 2015116 och 2016/17 
4 KSF /TK- slutrapport åtgärdsbehov i Sala Gruvas vattensystem 
5 Vård-och omsorgsförvaltningen/nämnden - VEP 2013 
6 KHRJKPR- minnesanteckningar från extra samråd om Riktinjer för handläggning av sär-

skild kollektivtrafik i Sala kommun 
7 Regeringen - beslut om överklagande kvarteret Rådmannen 
8 salabostäder AB - styrelseprotokoll 2013-12-18 
9 Företagarcentrum- styrelseprotokoll 2013-11-08 
l O Landstinget Västmanland- protokoll Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 

och andra samverkansfrågor 2013-12-13 
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