
LEDNINGSUTSKOTTET 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Tisdagen den 18 februari 2014, kl 13.30 

1 (2) 
2014-02-12 

KALLElSE 
JllL ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

1 Sala Silverstaden lBK, ekonomi kl 13.30-14.00 

Föredragning av Magnus Göthelid och Hasse Eriksson, Sala Silverstaden lBK. 

2 Reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB 

Bilaga KS 2014/41/1-2 

Föredragning av Kenneth Mårtensson. 

3 Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti, Salafestivalen den 15-16 
augusti 2014 

Bilaga KS 2014/42/1-2 

Föredragning av Roger Nilsson. 

4 Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland 

Bilaga KS 2014/43/1-3 

Föredragning av Kristina Eriksson. 

5 Kommungemensam trygghetscentral 

Bilaga KS 2014/44/1-2 

Föredragning av Agneta von Schoting och Jenny Nolhage. 

6 Sala kommuns medverkan i intresseföreningar 

Bilaga KS 2014/45/1-2 

Föredragning av Per Skog. 

7 Månadsuppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Handlingar delas ut vid sammanträdet. 

Föredragning av Inger Lindström. 

8 Förslag om ett Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun 

Bilaga KS 2014/46/1 

Föredragning av Anders Johansson. 



Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

9 Information 

10 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/47/1 

2 (2) 
2014-02-11 
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- SA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2013 -10- O 1 

DEN lOKALA KRAFTEN 

Till kommunfullmäktige 
Sala kommun 

Ny ändring - Förtydligande av bolagsordning 

I brev daterat 2013-09-06 gav bolaget bakgrunden till att en förändring av bolagsordningen är 
nödvändig, detta avsåg föremålsparagrafen. När nu kommunjuristen i Sala kommun tittat på 
den nya föreslagna bolagsordningen, framkom att det borde göras några ytterligare 
förändringar. 
Förändringarna är av karaktären att aktievärdet skall bytas ut mot lägsta och högsta antal 
aktier. Vidare att ersättare utbytes mot suppleanter. Alla ändringarna är kursiverade i den 
föreslagna nya bolagsordningen, som bifogas. 

Med vänlig hälsning 
SALA- EBY ENERGI AB 

~ ~~~ Mårtensson 
VD 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 

Box 34 
73321 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

g,j~ 
Erik Åberg 
Ordförande 

Telefon 
0224-57600 
Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org.nr/momsreg 19-556601-2901 
Postgiro 
Bankgiro 

23 68 29 - 8 
5991 -9332 
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'-S-ALA KOMMUN. 
KommlJnslvrelsens förvaltning 
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Till Kommunfullmäktige / 
i Sala kommun 

Andring - Förtydligande av bolagsordning 

Under årens lopp har verksamheter och i vilka bolag dessa är kopplade till inom SHE
koncernen ändrats en del. Detta har flitt till följd att föremålet med moderbolaget, Sala-Heby 
Energi AB, inte fullt ut beskriver vad bolaget idag sysslar med nu. 
I nuvarande bolagsordning, §3 står det följande: "Föremålet för bolagets verksamhet är att 
förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed förenlig 
verksamhet." Detta är mot bakgrund att moderbolaget tidigare hade en "holdingroll" i Sala
Heby Energi Holding AB. Numera är bolaget operativt med energiverksarnhet varför det nya 
föremålet bör vara följande: "Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, 
distribuera och försälja energi, förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby 
Energikoncernen och därmed förenlig verksamhet. " 

Detta uppmärksammades även av lekmannarevisorerna och finns beskrivet i deras 
granskningsrapport daterad 20 mars 2013. 

Förslag till ny bolagsordning bifogas. 

Med vänlig hälsning 
SALA-H BY ENERGI AB 

nneth Mårtensson 
VD 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 

Box 34 
73321 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

Erik Åberg 
Ordförande 

Telefon 
0224-57600 
Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org.nr/momsreg 19-556601 -2901 
Postgiro 
Bankgiro 

236829 - 8 
5991-9332 
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SA . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

BOLAGSORDNING 

§ l 
Bolagets firma är Sala-Heby Energi AB. 

§2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län, 

§ 3 

Ink. 2013 -10- O 1 
olartenr 
'20 1. 

Föremålet för bolagets verksamhet är all producera, distribuera och försälja energi, förvalta, 
administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmedförenlig verksamhet. 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, 
att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja 
energiförsöIjning och energitjänster inom verksamhetsområdet. 

§ 5 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och ojJentlighets- och 
sekretesslagen, 

§ 6 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i 
enlighet med förarbetena till kommunallagen fattas . 

§ 7 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner 
(20 000 000) kronor. 

§ 8 
l budget skal/finnas lägst 50000 aktier och högst 200 000 aktier. 

§ 9 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio 
personliga suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses årligen av respektive kommun
fullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma. 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare_ 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 
9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 

2 (3) 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige 
utse varsin lekmannarevisor med ersättare. 

§ lO 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. 

§ II 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

I) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) godkännande av dagordning 
4) val aven eller två justeringsmän 
5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 
d. om styrelsearvoden och övriga arvoden 

8) val aven revisor och revisorsersättare 
9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 12 
Bolagets räkenskapsår är I januari - 31 december. 

§ 13 
Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets 
verksamhet och räkenskaper. 

§ 14 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten 
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 3 (3) 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som för 
meddelande till aktieägarna är föreskrivet, meddela detta till vatje lösningsberättigad, vars 
postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som 
önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget 
inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, 
aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk. 

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle 
uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skilj emän enligt gällande lag om 
skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

§ 15 
Vid bolagsstämman rar vatje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 16 
För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och 
Heby kommuner. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti 

SALAFESTIVALEN 2014 
Nytt för 2013 var att man öppnade upp festivalsområdet och slopade inträdesavgift 
Man ville att festivalen skulle vara en kulturell arena i kombination med att man 
visade Sala från sin bästa sida. 

Det fanns tidiga tankar på att samordna Sala festivalen med Ekofestivalen men KS 
beslutade 2014-01-09 §4 att Sala ekofestival skall genomföras i maj och att Sala 
festivalen skall genomföras i augusti. I samma beslut togs beslutet att bevilja Sala 
Festival Ekonomisk förening 150 000 kr i förlustgaranti till salafestivalen 2014, 
varav viss del kan beviljas i förskott. 

Sala festivalen ekonomisk förening planerar att genomföra Salafestivalen den 15-16 
augusti. I ansökan finns planer på hur Sala festivalen kan utvecklas under en 
treårsperiod. 

I ansökan finns beskrivet hur man tänker sig festivalen skall bedrivas under år 2. 

Dessa planer baserar sig på förutsättningen att man erhåller det bidrag man ansökt 
om. Sala ekonomiska förening har ansökt om 260 OOOkr i stöd till evenemanget 

Om Sala festival ekonomisk förening inte erhåller den äskade bidraget så ser sig 
föreningen tvingad att se över olika alternativet för att täcka kostnaderna. BLa 

• Genom att ta inträde på vissa delar av festivalen. 

• Ändra datumet för evenemanget för att kunna ta del av fler 
samarbetspartners och därigenom kunna få extra intäkter. 

Avsatta medel för Evenemangsstöd - förlustbidrag för att stödja evenemang av brett 
publikt allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum är 200 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening 150.000 kronor i förlustgaranti 
till salafestivalen 2014, varavviss del kan beviljas i förskott. 

K~Ur&FritV 

~ol~i~ontorschef 

1 (l) 
2013-01-24 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens föNaltning 
Box 304 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel : 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

kommun.info@sala.se 

Roger Nilsson 

Kontorschef 
roger. nilsson @sala.se 

73325 Sala 
www.sala.se 
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Kultur & Fritirl 

Ink. 2014 -01- 1 O 

ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

Organisationsnummer 

7· %2..3~63n 

Postnummer 

2012-09-27 
ANSÖKAN OM STÖD Till EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

73'3 38 
Telefon och e-post 

O 7 0 - feU vr;..!el1 • . se 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) 

R. , lo.. '''-

Deltagare/besökare 

An~d(rgare Beto '(Jo beSÖ~nde 7 O O () 
Antal övernattande Överna ttn ingsstä Ilen 

j Ö D ID 
Deltagaravgift Entreavgift 

O O 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilk~n:il la ~ ktife~e~sJ klf~':tr~a~ti? l D IL{ 
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styre lser och bolag) 

Belopp som söks 

1. 6 00 C () 

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa aJt) 

)S.tokalt ti-Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifa ll kommer Sala kommun som motprestation att 

l(j synas i annonser ~få tillgång tlll marknadsplats D synas på nummerlappar 

J'lsynas på arrangörens hemsida ,R1 få utrymme för roll-ups lXsynas i start- och resultatlistor 

e.synas i programbladet ~å utrymme på banderoller, antal: 

(a..synas i övriga trycksaker (ange vi lka) : L · el / II el ( ~ " I el UCA 

D få annat erbjudande, ange vilket: v' 

D annat, ange vad: 

I "'o/,-l"r~zg &7fi?~r 
Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till Sala kommun 



SF2014 Intäkter Kostnader 
Bidrag 260000 Artister 110000 

C Sponsring 50000 Scen/lokal 80000 

~ 
Netto förgående 10000 Vakter/polis 20000 
Kröga re hyra 20000 Toaletter tält stake 20000 -- Knallar hyra 10000 El. Ljudmätningar 20000 - -

c:::D Tivoli 20000 Marknadsföring 30000 
Hyra mark övrigt 15000 STIM Studiefrämjandet 

Volentärer 10000 
Föreningar 5000 
Projektersättning 90000 

385000 385000 
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Budget och villkor 

Då Salafestivalen jobbar efter en treårsplan och försöker utveckla evenemanget efter den styrningen 

som detta dokument presenterar så gör det att Sala festival ekonomisk förening måste sätta upp vissa 

förutsättningar för att festivalen ska arrangeras. 

Förutsättningar för Salafestivalens arrangerande: 

Att Sala festival ekonomiskfärening kan nyttja den mark som kommunen anser lämplig t ill fullo under 

den tid som festivalen äger rum . 

Att Sala festival ekonomiskfärening kan ta del av bidrag och förlustgaranti från Sala kommun i god tid 

innan festivalens datum. 

Om kommunen inte kan ge det bidrag och förlustgaranti som Sala festival ekonomisk förening eskar 

så måste man se över alternativ för att täcka kostnaderna på arrangemanget. Detta innebär att man 

måste ta ett inträde på visa delar av festivalen för att kunna täcka kostnaderna för framför allt artister 

och scen. 



Kompletterande uppgifter till Bilaga 2. 

Salafestivalen 2014 

Följande förutsättningar ställs också ifall inte det bidrag som äskats tilldelas Sala festival 
ekonomisk förening . 

Att Sala festival ekonomisk förening får ändra datumet för evenemanget för att kunna ta dela av 
fler samarbetspartners och därigenom kunna få extra intäkter. 

Salti festh/3! ckcnomisk förenir:g 

Ordförande Niklas Hel/strand 



Planneringsförslag 

Följande plan presenterar hur vi ska jobba inför 2014 och ger också ett förslag hur festivalen ska 

utvecklas under kommande år. Detta bygger på den treårsplan som Salafestivalen presenterade 2013. 

År2 
Salafestivalen har slutförts med ett lyckat resultat och det öppna konceptet kommer leva kvar medan 

vi fortsätter bygga på med nya aktiviteter och samtidigt väver in fler aktörer i arrangemanget. 

Då vi har skapat arenan för att presentera Sala under två till tre intensiva dagar så kopplar vi ihop 

konceptet och gör det mer attraktivt för besökare utanför länsgränserna. Genom att jobba tidigt med 

att inkorporera Sala festivalen i planeringen hos föreningar, företag, privatpersoner, idrottskommiteer, 

tuneringsansvariga och artister. Då festivalen har fått en något mer erkänd roll så kommer artister och 

uppträdanden kämpa för att få stå på scenen. 

Genom att bibehålla samma musikaliska bredd så ska kan vi till nästa år införa mer kända inslag för 

att kunna dra publik ifrån närliggande orter. Fokuset kommer dock ligga på att bredda evenemanget 

ytterligare så att samtliga aktörer i Sala kan medverka i arrangemanget av festivalen. 

Utöka kontakten med fler krögare och handlare som kan tänka sig att medverka under festivalen både 

på området men också i deras egna lokaler. 

Mat: 

Uppträdande: 

Filmer: 

Konst: 

Handel: 

Attraktioner: 

Aktiviteter: 

Världens mat tält, Langos, Orientalisk, Ekologiskt närodlat, 

bondens marknad, knallar med ekologiskt tema. 

Stor eldshow av Firebrand, Streetperformance, Artister, föreläsare 

Utomhusbio, Live e-sport, Tema hållbar utveckling på filmvisningar 

Streetart, Modern konst, återvunnen konst, 

Festival erbjudande, Veckan butiker, Grillbiljetter, Ekologiska partners 

Tivoli, Street performance, Vett och watt, motorcirkus, dansuppvisning 

Basket, löpning, agility, dansuppvisning, limbodans, yogaprova på 

gymnastikuppvisning. 

• Helårsarrangemang som har finalen och uppvisningarna under festivalen 

• Workshops presenteras under och inför festivalen 

• Idrottsevenemang som samarrangeras med Festivalens vecka och datum' 

1 Paul Gudgin - Festival Management Master Class 2013 February 



• Utöka med extra sovplatser och weekend paket under festivalen 

• Speciella visningar och utställningar unika för festival en 

• Riksevenemang som försöker samorganiseras med festivalen 

• Närma samarbete med studieförbund och ideella föreningar 

• Utbyte med tärna folkhögskola och arrangörsutbildning 

• Samarbete med marknadsföring från kultursamordnare i Västerås 

Målgruppen: Salaborna med länsinnevånare samt grannorter (Hedermora, Köping, Hallstahammar, 

Heby, Västerås, Enköping, Avesta, Surahammar, Morgongåva) 

Områdes beskrivning: Samma område som tidigare men även ytterligare områden kring dammarna 

och grönområdet i Stadsparken. Samarbeten med Gruvan, Sätra Brunn och Folkets park. 
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KRISTINA ERIKSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 1 l 
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Dpb: 

Missiv 

Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland. 

Medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund har tagit fram bifogade utredning 
om eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget Västmanland. 

Direktionen för Västmanland s Samtrafikförbund har 2014-02-07 beslutat 
rekommendera förbundets medlemmar att fatta beslut om överföring av 
verksamheten till landstinget Västmanland enigt det avtal och förslag till beslut som 
redovisas i utredningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta utredningens förslag till avtal om landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- O 7 
Oiarienr20L /'2.?"4 IAklbilaga I 
Opb: I 

Samtrafil< 
i Västmanland 

Direktionen för Västmanlands 
Samtrafikförbund 

Till Fullmäktige i 
Hallstahammars kommun. Sala kommun. 
Surahammars kommun, Västerås kommun 
och Landstinget Västmanland 

Posladress 
Västmanlands 
SamlrafikllirDnod 
721 &7 VÄSTERÅS 

Förslag om överföring av verksamheten i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland 

Med!err.ma!"~a ! \jästm2!l!a~ds S2mt~af!kfcrb!.1r.d har tagit fram bifcg3de 
utredning om eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands 
Samt!"efikfbrb!Jt~d ti!! Reg!o~a!a ko!!ektivtraf!k!T!Yrld!gheterl ! Ler!dst!r.get 
Västmanland . 

Utredningen har efter en inledande kartlä~~ning av förutsättningarna bedrivits 
som en process där medlemsföreträdarna i förbundets tjänstemannaråd 
d~I~3glt ![!!s::lmmsr.s rr.ed för'/8!tr:ingschefcr: vid Landstingets 
kollektivtrafikförvaltning, Samtrafiks förbundsdirektör och VD i AB Västerås 
Lokaltrafik. ! utredningsprocessen har även gjorts 3'Jstämning8f med 
medlemsföreträdare på politisk nivå. 

Direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund har 2014-02-07 beslutat 
rekommendera förbundets medlemmar att fatta beslut om överföring av 
verksamheten till Landstinget Västmanland enligt det avtal och förslag till 
beslut som redovisas i utredningen. Utredningen och denna rekommendation 
oversänds därför till medlemmarna för ställningstagande i respektive 
fullmäktige. 

Oesöksadress 
Centrallasarettet 
Ingilne 2 J 

Telefon 
Dir 021-176263 
YxJ 021-17 ~0(10 

F1IX 

021-175336 
E-post Org.nr 
torbjom. winb~rg@samtnlfik.se 222000~ 134 7 



Västmanlands Samtrafikförbund PROTOKOLL 

Organ 

Tid 

Plats 

Beslutande 
Landstinget 

Kommunerna 

Övriga deltagare 

Vid protokollet 

SALA KOMMUN 
2014-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- O 7 
Diarlenr20J4 J22~ IAktbilaga 2 
Opb: { Direktionsmöte Västmanlands Samtrafikförbund 

Fredagen den 7 februar i 2014, klockan 8:15 - 9:15 

Sammanträdesrummet Facklunden, Samtrafik Ing~ng 21, Väster~s. 

Tommy Levinsson 
Barbro Larsson 
Karin Thorborg 

Dorine Snäckerström 
Anna Hård af Segerstad 
Viktor Kärvinge 
Anders Rydell 
Mariette Sjölund 

Torbjörn Winberg 

Malin Va lsås 

ordförande 
tjänstgörande ersättare 
ersättare 

Väster~s, ordinarie 
Väster~s, ordinarie 
Sala 
Surahammar 
Hallstahammar 

förbund sdi rektör 

sekreterare 

§ 1 Fastställande av föredragningslista 

Direktionen beslutar 

.QJ;t faststäiia justerad föredragningslista. 

§ 2 Föregående protokoll 

§ 3. Justering 

Anmäls att protokollet för Västmanlands Samtrafikförbunds 
direktionssammanträde 2013-12-10 justerats i föreskriven ordning . 

Direktionen beslutar 

att utse Mariette Sjölund att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 4 . Nästa sammanträde 

D , rektio,,~n beslutar 

att nästa sammanträde ska äga rum 27 mars kl 13:302014, 
S~mtr'uf:k Foddund2ii :ng~ ng 21. 
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Västmanlands Samtrafikförbund PROTOKOLL 

2014-02-07 

§ 5. Behandling av utredningsförslag avseende förbundets 
verksamhetsövergång till Landstinget Västmanland 

Bil. Förbundsdirektören och direktionens ordförande föredrar PwC:s 
rapport rörande frågan om förbundets verksamhetsövergång t ill 
Landstinget Västmanland. 

Direktionen beslutar 

att godkänna utredningens förslag till verksamhetsöverg1\ng. 

att rekommendera förbundets medlemmar att besluta om 
veiksamhetsövergång enligt att-satser i utredningens förslag. Att
satser redovisas nedan. 

Anna Hård af Segerstad deltar ej i beslutet. 

Fbrs!zg til! b2s!utstext 2:1ligt utrcdr.ingcr:: 

Kommuniu iimäkrigei iandstlngsiuiimaktige beslutar 

Att i enl ighet med avtal (datum) låta Landstinget Västmanland 
överta verksamheten från Västmanfands SamtrafikFörbunu, 

Att medge att det egna kapita let i kommunalförbundet 1\terbetalas 
till medlemmarna och att tillg1\ngar och skulder övertas av 
Landstinget Västmanland till bokförda värden enligt beskrivningen i 
utredningen kapltei 4, 

Att uppdra 1\t direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att 
genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 19, 
så snart det kan ske efter 2015-01-01, 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen 
tiiis iikvidationen siutförts, dock iängst tiii och med 2015-12-31, 

Att uppdra åt ( ~<N) att underteckna avtalet. 

För Landstinget Västmanland tillkommer även beslut 

Att uppdra 1\t kollekti vtrafiknämnden/den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten att förbereda och genomföra 
verksamhetsövergången . 

§ 6. Mötet avslutas 

2 
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Vid protokollet 

Mariette Sjölund 
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Utredning Samtrafik 

1. Inledning 
1.1 . Bakgrund 

I processen kring tillämpningen av den nya kollektivtrafiklagstiftningen och bildan
det av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland diskuterades för
hållandet mellan allmän och särskild kollektivtrafik. Det skedde dock utan att det 
ledde till några ställningstaganden. Diskussionen om ökad samordning mellan 
särskild och allmän kollektivtrafik har fortgått, och tanken om en gemensam 
organisation har förts fram, bland annat i Västmanlands Samtrafikförbunds 
årsredovisning för år 2012. 

Frågan om förhållandet mellan allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik är 
även föremål för utredningar på nationell nivå. Under våren 2013 kom medlem
marna i kommunalförbundet överens om att närmare utreda förutsättningarna för en 
verksamhetsövergång med avveckling av kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet med uppgift att samordna särskild kollektivtrafik, som 
sjuktransporter, fårdtjänst, skolskjutsar och anropsstyrd kollektivtrafik, bildades år 
2001. Från år 2010 ombildades förbundet till att bli ett kommunalförbund med 
direktion (istället för med fullmäktige och styrelse). Medlemmar i Västmanlands 
Samtrafikförbund är kommunerna Hallstahammar, Sala, Surahammar, Västerås och 
Landstinget Västmanland. 

1.2. Uppdrag 
PwC erhöll enligt avtal 2013-10-09 uppdraget att utföra utredningen med Carl-Åke 
Elmersjö som projektledare och med följande beskrivning, i korthet: 

Utredningen ska 

Beskriva konsekvenser av den aktuella förändringen 
Belysa förutsättningar för att genomföra överföringen av verksamhet, 
inklusive avveckling av kommunalförbundet 
Belysa inflytande- och beslutsformer efter en förändring 

• Belysa ekonomiska konsekvenser för parterna 
Belysa juridiska konsekvenser av genomförande, föreslå genomförandeplan 
och avvecklingsplan för kommunalförbundet 

I beskrivningen av målsättningen med uppdraget uttrycktes att utredningen ska 
resultera i: 

1. Beslutsunderlag inför eventuell överföring av verksamhet från 
Västmanlands Samtrafikförbund till Kollektivtrafikmyndigheten. 

2 . Eventuell verksamhetsövergång genomförs 1 januari 2015 och att kom
munalförbundet avvecklas snarast möjligt i förhållande till verksamhets
övergångens genomförande. 
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Utredning Samtrafik 

Frågor om eventuellt gemensamt regelverk och överföring av myndighetsutövning 
berörs inte i denna utredning, då det i direktiven bedömts att kommunerna även i 
fortsättningen ska äga frågan om sina respektive regelverk. 

I avtalet om uppdragets utförande angavs att projektledaren inledningsvis skulle 
genomföra en kartläggningsinsats som innefattade möten och intervjuer med de 
resurspersoner som angavs i förfrågan. Efter avrapportering av den inledande 
kartläggningsfasen utsträcktes tiden för utredningsprojektet från årsskiftet in i 
första kvartalet 2014. Därmed kunde informations- och samrådsmöten in i den 
politiska nivån hos förbundsmedlemmarna inrymmas. 

Metod och utredningsprocess 
Förutom dokumentstudier har djupintervjuer genomförts med ledamöterna i 
förbundets tjänstemannaråd, förbundsdirektören, förvaltningschefen i landstingets 
kollektivtrafikförvaltning samt VD för AB Västerås Lokaltrafik. Efter denna kartläg
gningsfas har dess resultat redovisats för och diskuterats med dels utredningens 
ledningsgrupp (Thomas Wulcan, Västerås stad och Anders Åkerström, Landstinget 
Västmanland) och tjänstemannarådet (2013-12-04), dels med en grupp företrädare 
på politisk nivå (2013-12-10) och landstingets tjänstemannaberedning för regionala 
utvecklingsfrågor (2012-12-17). Dessutom har lägesrapporter lämnats till kollektiv
trafikberedningen 2014-01-17 och till kollektivtrafiknämnden 2014-01-27. 

Under denna utredningsprocess har diskussionerna lett till etappvisa ställningstag
anden om bland annat behovet aven övergripande riskanalys i beslutsunderlaget. 
Vidare har dessa diskussioner lett till en avgränsning av beskrivningen av genom
förandet i beslutsunderlaget. Det innebär att den här begränsas till att beskriva 
huvuddragen i genomförandet samt vilka organ och befattningshavare som ska ta 
ansvaret för den detaljerade planeringen och genomförandet av verksamhetsöver
gången och avvecklingen av kommunalförbundet. För att fördjupa riskbedömningen 
och få en grund för en övergripande riskanalys genomfördes 2014-01-10 en work
shop med intervjupersonerna i kartläggningen. Därefter har avtalsförslaget och be
skrivningen av genomförandet utarbetats i dialog med kommunalförbundets tjänste
mannaråd. Detta sedan förvaltningschefen och Anders Åkerström, Landstinget 
Västmanland i samråd med jurist hos Västerås stad redovisat ett grundförslag. 
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2. Förändringsiden och dess 
förutsättningar 

2.1. Förändringsiden 
Den förändringside som denna utredning hanterar innebär att den verksamhet som 
Västmanland s Samtrafikförbund bedriver överförs till Landstinget Västmanland 
genom verksamhetsövergång, och att kommunalförbundet avvecklas så snart det 
kan ske. 

2.2. Förväntade konsekvenser -fördelar 
I utredningens kartläggningsfas efterfrågades medlemsföreträdarnas syn på för
och nackdelar med den tänkta förändringen. Här framfördes en lång rad förväntade 
positiva effekter och fördelar, medan förväntade nackdelar var i stort sett obefint
liga, om man bortser från de risker som bör hanteras för att säkerställa de förvän
tade positiva effekterna. 

Följande förväntade positiva konsekvenser framfördes med hög grad av 
samstämmighet: 

Bättre trafiklösningar och i högre grad samordnade - till nytta för både 
särskild och allmän kollektivtrafik 
Lättare hantera en ökad andel anropsstyrd trafik - kapacietetsvinster och 
kvalitetsvinster 

• Minskad relativ totalkostnad eller mer effekt för samma pengar 
Förstärkt upphandlingskompetens 
Möjlighet samordna trafikledning - kundcenter - trafikupplysning, ger 
minskad sårbarhet och utökade öppettider 
Mer attraktiv arbetsgivare genom större grupper i en del 
kompetensområden 

2.3. Befarade nackdelar och risker 
Som nämnts i avsnittet ovan har det inte i kartläggningen påtalats några direkta 
nackdelar med den eventuella verksamhetsövergången. Däremot framträder en del 
risker att hantera i förberedelse och genomförande av förändringen. Det är främst 
dessa risker som har påtalats i utredningsprocessen : 

Kompetenstapp - särskilt om processen drar ut på tiden och den konkreta 
innebörden för medarbetarna är oklar 
Svårigheter förstå skillnad serviceverksamhet - myndighetsutövning, och 
skillnader i behov hos de olika grupperna av resenärer 
Otydlighet i redovisningen i förhållande till olika intressenter 

• Få till stånd IT -integration i tid och till rimlig kostnad 
Samlokalisering försenas (eftersom samlokalisering är en förutsättning för 
att kunna realisera en del av de förväntade fördelarna) 
Oförutsedda merkostnader 
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3. Riskanalys med tänkbara 
motåtgärder 

Här följer en översiktlig analys av noterade risker med noteringar av tänkbara 
ätgärder för att hantera dessa. 

3·1.1.1. Kompetenstapp 
Vid osäkerhet om framtida utveckling för en verksamhetsdel eller en hel verksam
het kan risken för att nyckelpersoner söker sig bort från organisationen. Det kan 
leda till ett kompetenstapp som minskar möjligheterna att uppnå avsedda fördelar 
med en förändring. 

Lämpliga ätgärder för att begränsa risken är här en god information och dialog före 
och efter beslut samt att finna lämpliga former för en delaktighet i genomförandet. 

3.1.1.2. Svårigheter att förstå skillnader i typer av verksamhet och 
skillnader i behov hos de olika grupperna av resenärer 

Arbetet med allmän kollektivtrafik skiljer sig en del frän arbetet med särskild 
kollektivtrafik. En av dessa skillnader är att allmän kollektivtrafik är en mer eller 
mindre renodlad serviceverksamhet, medan den särskilda kollektivtrafiken har sin 
utgångspunkt i olika former av myndighetsutövning. En annan skillnad är att den 
allmänna kollektivtrafiken riktar sig mot den breda kundgruppen "alla medborgare" 
medan den särskilda kollektivtrafiken riktar sig mot några avgränsade kundgrupper 
med särskilda behov. Dessa särskilda behov behöver ofta, t ex när det gäller sjuk
resor och fardtjänst, tillgodoses med en särskild individuell anpassning. Fel och 
brister i behandlingen av dessa olika kund grupper kan ge upphov till kvalitetspro
blem och "bad will". 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är här information och kompetensut
veckling för berörda arbetsgrupper och god introduktion vid övergång till förän
drade arbetsuppgifter. 

3.1.1.3. Otydlighet i redovisningen i förhållande till olika intressenter 
Det har i kartläggningsfasen av utredningen framkommit att alla medlemmarna är 
mycket nöjda med den uppföljning och redovisning som kommunalförbundet 
tillhandahåller. Vid en verksamhetsövergäng, som innebär en fusion mellan de 
berörda organisationerna, som bland annat syftar till en ökad samordning finns risk 
för att tydligheten i redovisningen per respektive ansvarig betalare minskar. 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är att så långt möjligt tillämpa den 
särredovisning som hittills använts för verksamheten även när redovisningen 
övergår i landstingets system. Detta bör kunna säkerställas på en rimlig nivå, då 
kunskapen om fördelningar efter utförd trafik finns i båda organisationerna. Det 
bör dessutom finnas ett intresse från alla berörda parter att när så är möjligt 
tillgodogöra sig samordningsvinster och i samband med detta göra gemensamma 
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bedömningar av på vilken detaljeringsnivå det är rimligt att lägga sig i kostnads
fördelningen. Det är också möjligt att medge parterna rätt att anlita oberoende 
extern granskare för att följa upp hanteringen av kostnadsfördelningen. 

3.1.1.4. Samlokalisering försenas 
Om samlokaliseringen av de berörda verksamheterna försenas kommer även en del 
av de förväntade samordningsvinsterna att låta vänta på sig. En lämplig åtgärd för 
att begränsa denna risk är att tidigt påbörja sökandet efter lämpliga lokallösningar. 
Ledningarna för de berörda verksamheterna har redan påbörjat ett sådant arbete. 

3.1.1.5. Oförutsedda merkostnader i samband med verksamhets-
övergången 

Beräkningen av såvälomställningskostnader som förväntad påverkan på framtida 
kostnader innehåller osäkerheter. Detta bland annat på grund av att möjliga 
lokallösningar och organisatoriska lösningar är svåra att överblicka i detta skede. 
Det gäller även hanteringen av tele- och IT -kommunikation. För att så snart som 
möjligt få kontroll på dessa effekter och kostnadsbilden finns en hög beredskap för 
att tidigt i genomförandearbetet skapa klarhet i dessa frågor. Redan nu har de IT
frågor som finns att hantera lagts in i den förstudie som pågår för att ta tillbaka IT
driften för den allmänna kollektivtrafikens behov från Örebro. 
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4.1 .1 . 

Ekonomisk reglering 
överlåtelsehantering 

Utredning Samtrafik 

Genomgång av balansräkning och gällande avtal 
Inledningsvis bör en genomgång av förbundets balansräkning ske för att tydliggöra 
hur de immatriella tillgångar som ännu inte är avskrivna samt de anläggnings
tillgångar som förbundet nyligen investerat i ska hanteras. Om eventuella 
justeringar i form av nedskrivningar måste göras är starkt förknippade med hur 
verksamheten avses drivas i framtiden. En genomlysning av förbundets avtal måste 
också genomföras då förbundet nyligen har tecknat avtal med nya leverantörer och 
landstingets möjligheter att ta över eller säga upp avtalen måste utredas som en del 
i överlåtelsen. Avtalsparten har möjlighet att motsätta sig övertagandet eller anse 
att avtalet måste omförhandlas. Därför måste man i genomlysningen bedöma om 
det förekommer avtal där avtalsparten har ett ofördelaktigt avtal som de genom en 
omförhandling avser förbättra, vilket kan medföra att verksamhetens driftkostnader 
ökar i framtiden. Landstinget måste även ta hänsyn till den ansvarsförbindelse som 
rör hyra av verksamhetens nuvarande lokaler och hur den ska hanteras vid en 
eventuell flytt av verksamheten. 

Eftersom kommunalförbundet och landstinget inte är skattepliktiga så finns det 
inga skattemässiga problem i överlåtelsen avseende värderingsfrågor för tillgångar 
och skulder. Överföring avser en hel verksamhetsgren, vilket innebär att överlå
telsen är mervärdesskattebefriad. 

Nedan redogörs för de delar i överlåtelsen som vi kan urskilja utifrån förbundets 
bokslut per den 31 december 2013. Nedanstående beskrivning bygger endast på de 
uppgifter som framkommer i denna redovisning. Redogörelsen nedan beskriver inte 
hur personalövergången skall hanteras. 

4·1.2. Överlåtelseavtal 
Vid en verksamhetsöverföring mellan två juridiska personer så bör ett 
överlåtelseavtal upprättas. Överlåtelseavtalet bör innefatta en specifikation i detalj 
över de tillgångar och skulder samt även över de fårpliktelser m m. som ej framgår 
av redovisningen ex lokalhyresavtal m m, som skall överlåtas. Avtalet bör även 
innehålla regler för hur eventuella fel eller justeringar, som upptäcks efter över
tagandet, skall regleras. 

Normalt så ingår även hur köpeskillingen skall beräknas och betalas. 

Hantering av förbundets tillgångar och skulder 
Förbundets icke likvida tillgångar består av kvalitetsledningssystemet FRIDA samt 
kontorsmöbler och inventarier, medan omsättningstillgångarna består i likvida 
medel samt kundfordringar, diverse kortfristiga fodringar och interimsfodringar. 
Förbundet har under sina tolv år ackumulerat tusen kronor i eget kapital för varje 
verksamhetsår och eventulla under- eller överskott har tilläggsfakturerats eller 
återbetalats till berörd medlem varje år efter bokslutet. Förbundet har inga 
långfristiga skulder och de kortfristiga skulderna består av såväl leverantörsskulder 
och kortfristiga skulder som semesterlöneskuld, övertidsskuld och pensionspremie
skuld. Vid överlåtelsen kan förbundets eget kapital återbetalas till medlemmarna 
samtidigt kommer de kortfristiga skulder som utgörs av leverantörsskulder och 
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övriga kortfristiga skulder att regleras med värdet på omsättningstillgångarna efter 
övertagandet. De kortfristiga skulder som utgör semesterlöneskuld och 
övertidsskuld övertas av landstinget och regleras över tiden. 

4.1.3.1. Immateriella anläggningstillgångar 63 tkr 
Förbundet är ägare till licenser i ett kvalitetsledningssystem (FRIDA) enligt 
redovisningen. Det bör klargöras om överföringen till landstinget av denna licens är 
nödvändig med hänsyn till att landstinget redan har licens för detta system. 

En kartläggning bör även ske avseende andra system och programlicenser som 
förbundet har och som skall vara med i verksamhetsöverföringen. 

4.1.3.2. Materiella anläggningstillgångar 308 tkr 
En förteckning över de maskiner och inventarier som finns i förbundets ägo skall 
upprättas inför överföringen. Det kan även vara nödvändigt att genomföra en 
inventering av andra inventarier som finns i förbundet, men som kostnadsförts 
löpande. Dessa skall ej värderas utan endast förtecknas och överföras. Anledningen 
till detta är att det, ur ett internkontrollperspektiv, är viktigt att samtliga tillgångar 
kvarstår i verksamheten. Det finns alltid en viss risk vid en verksamhetsöverföring 
att vissa inventarier som ej är med i redovisningen försvinner och ingen saknar 
dessa. 

Eventuella ombyggnationer i befintliga lokaler måste hanteras särskilt beroende på 
om verksamheten skall kvarstå i dessa lokaler eller flyttas ut. Skall lokalerna 
tömmas och att de åtgärder man utfört ej går att ta med sig så skall dessa skrivas 
ned och påverka det egna kapitalet innan överföring. 

4.1.3.3. Kortfristiga fordringar 5·147tkr 
Samtliga fordringar som finns vid överföringstillfället skall finnas i en förteckning 
(ex kundreskonta). Viktigt att eventuella nedskrivna fordringar som fortfarande 
finns under bevakning också finns dokumenterade. Hanteringen avseende 
eventuella fordri ngar som ej kommer att regleras måste klargöras i 
överföringshandlingarna dvs vem som får stå denna kostnad. 

Eventuella skattefordringar (moms) kan troligtvis ej överföras utan här kommer ett 
inflöde av likvida medel att ske efter överföring som måste regleras i 
överföringshandlingarna dvs att förbundet överför dessa medel till landstinget när 
de inflyter. 

Interimsfordringarna som är beräknade eller uppskattade måste också hanteras 
särskilt. För högt bedömda fordringar kan hanteras i en slutlig avräkning med 
förbundsmedlemmarna alternativt i en avräkning mot medlemskommunerna i den 
nya verksamheten. Det samma gäller interimsskulderna. 

Samtliga gäldenärer måste även informeras om att fordran övertagits av 
landstinget. 
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4.1.3-4. Kassa & bank 25.763 tkr 
De kvarvarande kassa och banktillgodohavanden som finns i förbundet skall 
överföras till landstingets konton i samband med överföringen enligt 
överlåtelseavtal. 

Samtliga bankkonton skall avslutas och eventuell ränta som ej medtagits i 
avräkningen måste hanteras i överenskommelsen. 

4.1.3.5. Kortfristiga skulder 24.333 tkr 
Liksom fordringarna så skall samtliga skulder redovisas i en förteckning vid 
överlåtelsen. Eventuella tvistiga skulder eller liknande bör dokumenteras och 
bifogas till f6rteckningen så att en korrekt uppföljning sker. 

Rena leverantörsskulder skall regleras av landstinget vid övertagandet och kräver 
ingen annan åtgärd. Eventuella övriga skulder där det finns någon form av avtal, 
reversskuld eller liknande skall kommuniceras med fordringsägaren och godkännas 
av denne. 

Personalskulder, vilket innefattar pensionspremieskulden, övertas av landstinget 
och regleras till personalen framåtriktat i den nya verksamheten. 

Enligt redovisningen så finns ingen historisk pensionsskuld i förbundet och vi 
förutsätter att den redovisade pensionsskulden avser obetalda pensionspremier. 

4.1.3.6. Eget kapital 6.948 tkr 
Förbundets egna kapital skall återbetalas till medlemmarna enligt 
överenskommelse i förbundet. Detta bör ske innan överföringen till Landstinget 
genomförs. Alternativt så övertas det egna kapitalet som skulder till 
förbundsmedlemmarna. 

Överlåtelsehantering 
Nedan beskrivning utgår från preliminära siffror från bokslut 31/12 2013. 

Om överlåtelsen skall ske per den 1 januari 2015 så utgår man från bokslut 31 
december 2014. Då erhåller man en avstämd och granskad balansräkning. 

Balansräkning 31/12 2013: 

Tillgångar 

Imm. Anl. TilIg 
Mat. Anl tillg 
Kortfr fordringar 
Kassa & bank 

Summa 
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Steg l 

Det egna kapitalet fördelas enligt den gällande fördelningsmodellen och återbetalas 
till respektive delägare. Utbetalningen minskar Kassa & bank med 6.948 tkr och det 
egna kapitalet reduceras till o tkr. 

Balansräkning 31/12 2013 - Efter återbetalning av EK: 

Tillgångar Skulder & EK 

Imm. Anl. Tillg 63 Eget kapital o 
Mat. Anl tillg 308 
Kortfr fordringar 5.147 Kortfr skulder 24.333 
Kassa & bank 18.815 

Summa 24·333 24·333 

Steg 2 

En överlåtelsehandling med tillhörande specifikationer för respektive post i 
balansräkningen upprättas och bifogas överlåtelseavtalet. Eftersom tillgångarna är 
lika stora som skulderna så uppkommer ingen köpeskilling. Landstinget övertar 
samtliga tillgångar och skulder och ingen köpeskilling erläggs. 

Steg 3 

Efter överföringen av tillgångar och skulder så är förbundets balansräkning tom. 
Förbundet kan därmed likvideras. 

Steg 4 

Eventuella korrigeringar efter övertagandet i övertagna tillgångar och skulder skall 
regleras enligt den överenskommelse som man träffar i samband med överlåtelsen. 

Praktiska frågor i samband med överföringen 

Under 2014 bör verksamheten kartlägga alla sina avtal, licenser,rättigheter och 
förpliktelser. Samtliga motparter bör kontaktas och informeras om landstingets 
övertagande och att Landstinget blir deras nya avtalspart efter den 31/ 12 2014. 

Verksamheten bör även inför övertagandet inventera verksamheten på inventarier 
som ej finns med i balansräkningen. 

Verksamhetsöverlåtelsen skall ske per den 1/ 1 2015, vilket innebär att överföringen 
av tillgångar och skulder skall ske utifrån redovisade värden i bokslutet per den 
31/122014. Eftersom detta bokslut inte är upprättat per den 1/ 1 2015 så innebär det 
att överföringen, som är beskriven ovan, inte sker förrän bokslutet är upprättat och 
granskat. När detta är klart så dokumenteras överföringen i en överlåtelsehandling 
som specificerar övertagna tillgångar och skulder. Med anledning av att detta sker 
under 2015 så kommer vissa poster att ha förändrats ex. kundfordringar och 
leverantörsskulder som reglerats, ränta på bankkonto m m. För dessa poster så skall 
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en slutlig avräkning ske så snart det är möjligt. Avräkningen innebär att om 
förbundet får en intäkt hänförlig till 2014 så skall den bokföras som kassatillgång 
och motbokas skuld till landstinget och tvärtom om det är en kostnad. Nettot av 
dessa poster skall sedan regleras mellan förbundet och landstinget . För intäkter och 
kostnader hänförliga till 2015 så skall förbundet vidarefakturera dessa till 
landstinget. Ett exempel är om förbundet erhåller ränta på banktillgodohavanden fr 
O m den l/l 2015 till överföringsdatumet så är det landstingets ränteintäkt. Detta på 
grund av att övertagandet skedde den 1/12015 och därefter så är bankmedlen 
landstingets trots att de ännu inte överförts. 
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5. Planering av genomförandet 
Enligt förbundsordningens nittonde paragraf finns inga hinder för likvidation så 
länge medlemmarna är överens om beslutet. En förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i dess helhet ska upprättas med tillhörande redovisningshandlingar, 
och när berättelsen och handlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst. 

I förbundsmedlemmarnas beslut om godkännande av avtal om verksamhetsöver
gäng läggs även ett uppdrag till kommunalförbundets direktion att verkställa 
likvidationen enligt förbundsordningen. Samtidigt fattas beslut i direktionen och i 
landstingets kollektivtrafiknämnd om att ge förvaltningschefen i kollektivtrafikför
valtningen i uppdrag att i samverkan med förbundsdirektören i förbundet planera 
och genomfora verksamhetsövergängen. För detta arbete bör det formas en arbets
grupp där även tjänstemannarådet ingår. Det är viktigt att tidigt klargöra organi
seringen, hanteringen av verksamhetssystem och rutiner etc. för att säkerställa 
kontinuitet i verksamheten. Det är viktigt att den hantering som medlemmarna 
visat stor uppskattning av ska kunna fortgå med samma typ av särredovisning för 
respektive nyttjare och tillämpning av fördelningsprinciper och nycklar som idag. 
Intentionen är att i genomförandet finna lösningar som möjliggör ytterligare förbät
tringar, som exempelvis att Samtrafikförbundets befintliga avtal om transport
tjänster hanteras av AB VL för att möjliggöra en samordning med befintliga 
operatörsavtal. Och vidare att nya avtal som tecknas med transportörer i särskild 
kollektivtrafik handläggs med full transparens för berörd kommun. 

En viktig utgångspunkt for genomförandearbetet är de förväntade positiva effekter
na och att motverka och begränsa de risker som framgår av avsnitten 2 och 3 ovan. 
Den arbetsrättsliga hanteringen av verksamhetsövergången regleras i Lagen om 
anställningsskydd (LAS) § 6b. Facklig samverkan och förhandling om verksam
hetsövergången genomförs. Detta ligger sedan till grund för erbjudandet till varje 
anställd i förbundet att acceptera verksamhetsövergäng. En viktig del i arbetet är att 
säkerställa en så bra övergång som möjligt för enskilda medarbetare. Det är därför 
viktigt att vid samma tillfålle som den arbetsrättsliga processen beskrivs lämna 
information om hur landstinget planerar övertagandet/mottagandet rent 
verksamhetsmässigt. 

I avsnitt 4 ovan ges underlag för den ekonomiska regleringen och hanteringen av 
förbundets likvidation, samt praktiska räd i genomförandet, bland annat avseende 
överföring av avtal. 

5.1. Kostnader för verksamhetsöverföringen och 
avvecklingen av förbundet 

Omställningskostnaderna har beräknats i samråd med förvaltningschefen. Samtliga 
delar grundar sig på övergripande bedömningar. 

Sammanställning över beräknade utgifter i samband med omställningen: 
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• Anskaffning av möbler och annan utrustning, dubbla kontorshyror under 3 
månader samt faktiska flyttkostnader: 1,3 mkr 

• Flytt av IT -utrustning, behov av ny utrustning för tele- och IT
kommunikation: 0,7 mkr 

• Kostnader för gemensamma möten och andra inslag i kulturfusionen samt 
intern och extern information/kommunikation om förändringen: 0,4 mkr 

Sammantaget beräknas utgifterna i samband med omställningen till cirka 2,4 mkr. Av 
dessa är cirka 0,4 mkr utgifter som kommer även utan en verksamhetsövergång. Av 
de 2,4 mkr utgör 1,6 mkr temporära driftkostnader medan 0,8 avser investeringar. 

5·2. Effektiviseringsvinster och andra effekter på 
kostnadsutvecklingen 

Det har under utredningsprocessen framförts önskemål om att kvantifiera de 
förväntade effekterna av verksamhetsövergången för att möjliggöra en utvärdering i 
efterhand. Som framgår ovan i avsnitt 2 finns förväntningar på att den tänkta 
samordningen mellan Samtrafiks och Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet ska 
ge fördelar för både den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken. Båda dess::! 
områden förväntas få en kostnadsökning över tiden framåt, främst på grund av 
ökande trafikvolymer och höjda kvalitetskrav. Det kommer därför att vara svårt att 
tydligt avläsa effekterna aven verksamhetsövergång i ekonomiska termer. Här 
redovisas en översiktlig bedömning av effekter baserat på en dialog med förvalt
ningschefen. 

En extern gemensam lokalisering kan komma att medföra en kostnadsökning för 
lokaler. Kostaden för tele- och IT-kommunikation beräknas genom samordning på 
sikt kunna ge en besparing. Samordningsmöjligheterna mellan Kundcenter, 
Beställningscentral och Trafikupplysning samt inom gemensam administration 
beräknas ge en höjd kvalitet och senareläggningar av rekryteringar. Den största 
potentialen för samordningsvinster torde ligga i trafikeringskostnaden när en 
helhetsplanering för samtliga trafikslag uppnås. 

Till detta kan läggas även andra effekter, som att den nya gemensamma organisa
tionen skapar förutsättningar för en utökad samverkan inom särskild kollektivtrafik 
med de kommuner som inte är medlemmar i Samtrafikförbundet. Om flera 
kommuner ansluter sig ökar sannolikt effektiviseringspotentialen ytterligare. 
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6. Förslag till beslut 
Handläggningen av detta förslag föreslås behandlas på följande sätt: Utredningen 
överlämnas till kommunalförbundets direktion som med rekommendation till 
medlemmarna överlämnar utredningen och beslutsförslag för beredning och beslut 
i respektive fullmäktige. 

För att kunna genomföra verksamhetsövergång enligt den nämnda förändrings iden 
tecknar medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund bilagda avtal och fattar 
följande samstämmiga beslut om förändringen: 

Kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige beslutar 

Att i enlighet med avtal (det till denna rapport bilagda avtalet upprättat och daterat) 
låta Landstinget Västmanland överta verksamheten från Västmanlands 
Samtrafikförbund, 

Att medge att det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlem
marna och att tillgångar och skulder övertas av Landstinget Västmanland till 
bokförda värden enligt beskrivningen i utredningen kapitel 4, 

Att uppdra åt direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att genomföra 
likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 19, så snart det kan ske efter 
2015-01-01, 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills 
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2015-12-31, 

Att uppdra åt (NN) att underteckna avtalet. 

För Landstinget Västmanland tillkommer även beslut att uppdra åt kollektivtrafik
nämnden/den regionala kollektivtrafikmyndigheten att förbereda och genomföra 
verksamhetsövergången. 

Februari 2014 
13 av 15 

PwC 



Utredning Samtrafik 

7. Bilaga: Förslag till avtal om 
Landstinget Västmanlands över
tagande av verksamhetfrån 
Västmanlands samtrafiliförbund 

§ 1 Avtalsparter 
Detta avtal tecknas mellan Landstinget Västmanland och kommunerna 
Hallstahammar, Sala, Surahammar och Västerås. Avtalet fastställs genom beslut i 
respektive fullmäktige. 

§ 2 Verksamhet som Landstinget Västmanland tar över från 
Västmanlands Samtrafikförbund 

Landstinget Västmanland skall från 1 januari 2015 överta och utföra all verksamhet 
som Västmanlands Samtrafikförbund bedrivit vid överföringstidpunkten på 
uppdrag av sina medlemmar. 

Detta innebär att Landstinget Västmanland skall, enligt vad som är förenligt med 
lag, tillhandahålla organisation för drift aven gemensam beställningscentral och för 
upphandling, planering och drift av; 

1. Sjuktransporter enligt Lag (1001=419) om resekostnadsersättning vid 
sjukresor 

2. Färdtjänst enligt lag (1997=736) om fardtjänst 

Vidare tar Landstinget Västmanland över all den verksamhet som 
kommunalförbundet Västmanlands Samtrafikförbund tillhandahållit sina 
medlemskommuner vid överföringstillfallet, d.v.s. gällande planering, 
upphandling och drift av; 
A. Skolskjutsar enligt Skollag (1985:1100) och Lag om kommunernas skyldighet 
att svara för vissa elevresor (SFS nn991:111O) 
B. Anropsstyrd kollektivtrafik 
C. Övriga transporter enligt speciella avtal 

Landstinget Västmanland kan även åta sig uppgifter som innefattar myndighets
utövning under förutsättning att det är förenligt med lag. 

§ 3 Organisation 
Den övertagna verksamheten skall samordnas med landstingets organisation för 
allmän kollektivtrafik, inklusive även kollektivtrafikmyndighetens berednings- och 
samrådsorganisation. 

§ 4 Förändringar i uppdrag 
Förändringar i uppdrag hanteras inom budgetprocessen, om det kan hänföras till §2. 

Landstinget Västmanland kan även komma att teckna motsvarande avtal med 
kommun som inte varit medlem i Västmanlands Samtrafikförbund. 
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§ 5 KostnadsIördelning 
Huvudprincipen för fördelningen av kostnaderna är att varje kommun respektive 
landstinget skall betala för den verksamhet som de fått utförd. 

A. Transportkostnader 

Transportkostnaden belastar den part, landstinget eller kommun, vilken 
transporten avser. 

B. Driftskostnader och administrativa kostnader m.m 

Gemensamma kostnader för driften av trafik inom detta avtal, såsom personal, 
lokaler, inventarier, administration mm ska fördelas mellan medlemmarna enligt 
följande; 

1. Kostnader som direkt kan hänföras till en viss kommun eller landstinget belastar 
denne direkt. 
2. Övriga kostnader fördelas efter andelen resor multiplicerat med en 
prestationsbaserad koefficient. Eftersom resorna kostar olika mycket att 
administrera har olika restyper tilldelats prestationsbaserad koefficienter. 

§ 6 Redovisning av utförda tjänster och dess ekonomi. 
Om inte annat överenskoms skall Landstinget Västmanland rapportera utförandet 
av tjänsterna på motsvarande sätt som skett från Västmanlands Samtrafikförbund, 
d.v.s. med månadsrapport. 

§ 7 Budget och betalning av utförda uppdrag 
För verksamhetsåret 2015 övertar Landstinget budgeten som fastställs i Västman· 
lands Samtrafikförbund. Betalning sker till landstinget i förskott och månadsvis 
utifrån årsbudgeten. Slutreglering av respektive kommuns köp av tjänster sker efter 
genomfört verksamhetsår. Kommunerna har möjlighet att på egen bekostnad 
gemensamt utse oberoende extern revisor att granska den årliga slutregleringen. 

Budget för efterföljande år fastställs i samråd mellan Landstinget Västmanland och 
berörd kommun och följer tidplanen i landstingets budgetprocess. 

§ 8 Taxor, avgifter och regelverk 
Kommunerna och landstinget bestämmer enskilt själva över taxor och avgifter. 

Regelverk för färdtjänst och skolskjutsar ansvarar respektive kommun för om inte 
annat överenskoms. Landstinget ansvarar för regelverket för sjukresor. 

§ 9 Uppsägning av detta avtal 
Kommun som vill säga upp detta avtal skall skriftligen meddela Landstinget Väst
manland om detta. Uppsägning av detta avtal är 24 månader under de första två 
verksamhetsåren (2015-2016). Därefter gäller 12 månades uppsägningstid. Vid 
uppsägning under löpande upphandlat trafikavtal förbinder sig kommunen att 
överta trafikavtalet. 
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Kommunstyrelsen 

MISSIV 

KOMMUN GEMENSAM TRYGGHETSCENTRAL. 
Frågan om en kommungemensam larmcentral har de senaste åren vuxit fram som 
en ide mellan olika delar av organisationen. Det finns flera olika behov och lösningar 
som en gemensam larmcentral kan täcka in. 

Denna larmcentral skulle kunna hantera alla trygghetslarm, driftlarm, automatiska 
brandlarm och kunna utgöra en styrcentral för "giraffer" och andra JT-Iösningar 
med bevakningsfunktion inom bland annat hemtjänsten. Larmcentralen kan även 
dirigera jourhavande personal inom kommunens gatu- och teknikverksamheter 
samt bistå med arbetsledning för vård- och omsorgspersonal under kvällar, nätter, 
helger och röda dagar. 

Må/bilden är att skapa en Trygghetscentra/- ett nummer in tör larm och arbetsledning 
under icke kontorstid. 

För att utreda verksamhetsrnässiga behov och förutsättningar samt ekonomiska 
konsekvenser aven kommungemensam trygghetscentral föreslås att en 
projektgrupp tillsätts med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, 
tekniska kontoret samt räddningstjänsten. 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens lednings utskott föreslår kommunstyrelsen att ge 
vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en kommungemensam 
trygghetscentral. 

J enny Nolhage 

Kommunchef 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef, VOF 

Bilaga - underlag från tekniska kontoret, räddningstjänsten samt vård- och 
omsorgsförvaltningen 

SALA KOMMUN 
Vård~ och omsorgsförvaltningen 
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Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224~ 192 98 
vard.och,omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Agneta von 5choting 
Förvaltningschef 

agneta.von.schoting@sala.se 
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KOMMUNAL TRYGGHETSCENTRAL 

BAKGRUND 
En ensam sjuksköterska i X-stad blir slagen medvetslös aven narkoman i jakt på 

läkemedel, sjuksköterskan blir liggande i en snödriva i mycket stark kyla. Eftersom 

sjuksköterskan var ensam och ingen visste vart denne befann sig, var det heller ingen 

som saknade arbetskamraten - situationen är direkt livshatande. 

Historien är sann och ur den föddes en samlokalisering mellan räddningstjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård. 

! 

Som en del i att man gjorde gemensamma lakaler skapade man en trygghetscentral, 

denna central tar emot alla trygghetslarm, alla kommunala driftlarm mm samt dirigerar 

hemtjönst och jourpersonal i kommunens samtliga funktioner. 

Hur gick det då för sjuksköterskan sam var upprinnelsen till hela detta miljonprojekt? 

Som genom en försyn överlevde denne medarbetare. 

MÅLBILD 
Målbilden är att skapa en trygghetscentral - ett nummer in. 

Denna central skulle hantera alla trygghetslarm, driftlarm, automatiska brandlarm, 

kunna utgöra grunden/styrcentral för s.k. "giraffer" inom hemtjänsten, kunna dirigera 

jourhavande personal inom kommunens gatu- och teknikverksamheter. 

FÖRUTSÄTTNINGAR VOF 
Eftersom de nya trygghetslarmen blir helt digitala i en redan gjord upphandling, har vi 

möjlighet att nu styra vem som skall ta emot våra larm. 

Idag finns på VOF budget för 3 personal som ligger inom att hantera trygghets I arm 

Att själv ta emot larmen är svårt att sätta i exakta belopp, men erfarenhet visar på att en 

extern operatör t.ex. SOS Alarm endast kommer utföra exakt det som avtalats (dirigering 

brukar inte vara möjlig), medan en egen central ger flexibiliteten att utvecklas så som 

verksamheten har behov av, lägger man därtill lokalkännedom och dirigeringsvinster för 

hemtjänsten, torde den ökade tryggheten ställd i relation till ekonomi vara icke 

försumbara. 

FÖRUTSÄTTNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
En lokalisering av centralen inom de idag befintliga lokalerna på räddningstjänsten 

bedöms inte innebära större ingrepp än rent tekniska. 



Patrik Hultgren, Göran Cederholm, Göran Åkesson 

FÖRUTSÄTTNINGAR TEKNISKA KONTORET 
Automatlarmen är idag överförda till SOS Alarm, men har möjlighet att kunna överföra 

mer information till en egen central än vad som nuvarande avtal med SOS Alarm 

reglerar. 

Alla felanmälan från allmänheten är idag överförd till SOS Alarm efter arbetstidens slut. 

Driftlarmen för lokalförvaltarna är överförda till deras felanmälantelefon, dygnet runt. 

Inbrottslarmen är överförda till Securitas. 

Larm för VA-verksamheten går till Säkerhetscenter (Nischaya) 

Det finns tre olika beredskapsgrupper som skall dirigeras, gator/vägar, vatten och avlopp 

samt lokaler. 

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det finns överförda drift- och automatlarm även inom Salabostäder och Gruvan. 

SUMMERING 
De redovisade förutsättningarna ger vid handen att det finns praktiska och 

verksamhetsmässiga incitament för upprättandet aven trygghetscentral. 

För att se om det är ekonomiskt genomförbart, föreslås att en projektgrupp med 

representation från VOF, tekniska kontoret och räddningstjänsten får i uppdrag att 

fördjupat analysera det rådande och framtida kostnadsläget. 
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Sala kommuns medverkan i intresseföreningar 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-10 att uppdra till förvaltningen att genomföra 
en översyn av i vilka intresseföreningar som kommunen ska vara representerad i, 
samt vilken ersättning som i förekommande fall ska utgå för av kommunen utsedd 
representant vid deltagande i intresseförenings sammanträde/förrättning/årsmöte. 

KSF har genomfört en redovisning över vilka arvoden som har betalats ut av Sala 
kommun för politikers medverkan i olika intressegrupper/föreningar. KSF kan inte 
avgöra om en ledamot ska vara representerad i en intressegrupp/förening då vi inte 
har medverkat i de möten som har varit och därav inte kan bedöma om det finns ett 
kommunalt intresse att närvara. 

KSF anser att det finns tydliga bestämmelser för hur beslut om medverkan i 
intresseföreningar och vem som ska besluta om detta. 

Vi hänvisar till de Bestämmelser om ersättningar och arvoden til! förtroendevalda 
2012, som fastställdes att gälla fLo.m. 2012-07-01 enligt beslut i KF dnr2012.82. 

! dessa bestämmelser står i 3§ att tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare 
cch andra förtroendevalda som medgetts niirvarorätt, h3.r ratt till er!;ättning ... 

Sedan kommer en uppräkning av olika typer av möten som är kan uppfylla kravet på 
närvarorätt. Därefter kommer stycket: 

... För ersättning enligt ovanstående punkter krävs särskilt uppdrag av styrelse, 
nämnd eller utskott genom protokollfört beslut. I undantagfall får prövning ske i 
efterhand ... 

I § 21 under rubriken Tolkning och tilläulpning står att Konunuustyrelsens 
ledningsutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 

Detta innebär att: 

1. Innan beslut tas om närvaro i intresseförening bör kontroll av föreningens 
stadgar och tidIgare protokoii samt en avstamnmg med tjdIgare iedamäten 
vara underlag för värdering om den kommunala närvaron är befogad. 

2. Ett protokollfört beslut om medverkan i förening ska tas av nämnd, styrelse 
eller utskott. 

3. Vid tveksamma fall har KSLU tolkningsrätt och kan upphäva beslut. Detta 
kan ske när som helst under mandatperioden. 

4. Varje ledamot som har fått närvarorätt har en skyldighet att pröva om varje 
möte uppfyller grunderna en!. § 3 och begära en upphävning av sin 
närvarorätt om grunderna till en!. § 3 inte uppfylls. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

5. Vid tveksamma fall bör ledamot rådgöra med KSLU eller beslutande nämnd, 
styrelse eller utskott. 

Uppfylls inte grunderna till ersättningar och arvoden kan det bli fråga om bedrägeri 
av ledamoten. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår KSF att kommunstyrelsen beslutar 

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att ompröva besluten om 
närvarorätt i aktuella föreningar och intresseorganisationer innan 
mandatperiodens utgång 

att den parlamentariska gruppen ska tillämpa Bestämmelser om ersättningar 
och arvoden till!örtroendevalda 2012 
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Översyn av kommunens medverkan i intresseföreningar 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-10 att uppdra till förvaltningen att genomföra 
en översyn av i vilka intresseföreningar som kommunen ska vara representerad i, 
samt vilken ersättning som i förekommande fall ska utgå för av kommunen utsedd 
representant vid deltagande i intresseförenings sammanträde/förrättning/årsmöte. 

Dessutom finns ett uppdrag i den Ekonomiska kontroll- och åtgärdsplanen att 
kommunens deltagande i samverkansorganisationer samt som ledamöter eller 
ersättare i olika föreningar och organisationer ska prövas och vid behov avvecklas. 

VALDA REPRESENTANTER I STYRELSER MED ARVODEN 
Här redovisas kostnader för olika st'yTelser och föreningar som Sala konlnluns 
politiker mcd\Terkar i under mandC1tpcriod 2011--2013, med antal representanter 
och antal möten och utbetalda arvoden. Ingen kostnad betyder att antingen har 
ingen närvarat på möten eller så betalas arvodet ut från annat håll. 

I I Styrelse/förening I Medlems- I Bidrag I Valda I Antal I Utbetalda 

I 
avgift leda- möten I arvoden 

möten 

Begravningsombud 1 O 

Biogas Öst 30000 

Bygdeföreningen Tärnan tärnabadet 130000 

COOl"flpanion i VdsttndnlanJ Z O 

DaJabanans intressenter 3000 62500 2 O 

Dalälvens Vattenvårdsförening 6250 

Fondförvaltning 1 O 

Förbundet Agenda 21 45261 10807 1 O 

Företagareentrum + bidrag till 671875 15000 5 O 
evenemang + 

55000 

Revisor fondförvaltning 2 O 

Handikappråd 2 12 92 

IFK Sala Friidrottssektionen 10000 
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Intresseföreningen Bergslaget 

Kommentus 

Kommuninvest Ekonomiska förening 

Landsbygdsmentorerna 

Mälardalsrådet 

Musik i Västmanland 

Nedre Dalälvens intresseförening 

Nedre Dalälven Biosfärsområde 

Nedre Dalälven Leader 

l\. _.< ',' -.;",-~-- ~~ 1 __ ~ 

I
l~Ull d v d'!)llItal11dhd~ 

samordningsförbund Finsam 

I Patientnämnd 

I Pens!onärsråd 

Sala hembygds och fornminnesförening 

Sala stadsutveckling 

Sala sparbank huvudmän 

Sagålls Reglerillgsföretag 

Samverkan kring 
hi5.lpm~del$vcrksamhc:ten VKL 

Samrådsgruppen för RTJ 

SKL 

Svartådalens Bygdeutveckling 

Sveriges Ekokommuner 

Vafab Miljö AB 

Vattenråd 

VKL 

VKL folkhälsoarbete 

VL bolagsstämma 

Vänortsföreningen 

32000 

69000 

50000 

100 

20000 

!""AA"'n 

1000 

I 

504000 

7307 

7321900 

6000 

541000 

3 

2 

10000 

4 

40000 3 

I 
281503 

~ 

1 2 

4 

1500 

14 

1 

2 

2 

30000 

10 

85300 12 

2 

8 

12000+ 3 

1 

4 

, 
I ~ 

1 8 

14 

2 

I 

2 

1 

1 

2 

O 

< 

16 

O 

1 

10 

O 

O 

~ 
~ 

O 

O 

O 
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Norden+ungdomsutbyte 8000 

Vänortsföreningen Sala Pao 15000 

Vänortsföreningen Sala Vändra+20 år 15000+ 
jubileum 20000 

Västerås tingsrätt nämndemän 

Västmanlands Kreditgarantiförening 

Västmanlands Samtrafiksförbund 

2 2 

5 8 

16 

1 

4 

3 

8 

O 

O 
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SKRIVELSE 

Förslag att bjuda in intressenter till ett Bostadspolitiskt 
seminarium i Sala kommun. 

Det behövs fler bostäder i Sala kommun. Sala kommun expanderar. Folkmängden 

ökar och nya verksamheter etablerar sig. Sala kommun borde på ett mer riktat sätt, 

kunna presentera vilka goda möjligheter kommunen ser för bostadsbyggande i 

kommunen och berätta om vilka aktuella planer som finns. 

SKL:s program beredning arbetar för ökat bostadsbyggande i landet. 

Länsstyrelsen i Västmanland genomförde ett seminarium under hösten 2013 på 
temat bostadsbyggande. Flera av länets kommuner har inte tillräckligt med bostäder 
i attraktiva lägen anpassade efter marknadens behov. Flyttkedjan stoppas därför 
upp i hela bostadsbeståndet och skapar problem vid inflyttning till kommunen. Sala 
kommun skulle på samma sätt kunna bjuda in byggherrar med flera till ett 
seminarium. 

Förslag på innehåll i Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun; 

Seminarium arrangeras början av april 2014 

Kommunen berättar om ambitionen för bostadsbyggande 

Kommunen redovisar statistik och fakta om kommunen 

Kommunen redovisar aktuella planer och bostads behov 

Salabostäder berättar om hur efterfrågan på bostäder ser ut hos dem 

Vi bjuder in representanter från en kommun som inspiratör 

Intresse finns från Hyresgästföreningen att medverka 

Dialog med samtliga om hur vi tillsammans kan få fart på bostadsbyggande i 
kommunen 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyren beslutar, 

att genomföra ett bostadspolitiskt seminarium under våren 2014. 



Bilaga KS 2014/47/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-02-18 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 Regeringens skrivelse 2013/14:61 
2 Länsstyrelsen - beslut 2014-02-06 om dispens för helikopterbaserade biologisk bekämp

ning av stickmygg inom Färnebofjärdens nationalpark, Sala kommun 
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