
LEDNlNGSUTSKOTTET 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 

1 Sponsringspolicy för Sala kommun 
Bilaga KS 2014/50/1 
Föredragning av Christofer Berg. 

2 Drift och investeringsunderlag för nya gruppbostad LSS 

Bilaga KS 2014/51/1-2 
Föredragning av Anneli Sundin. 
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3 Förändring av den Gemensamma nämnden till en gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Bilaga KS 2014/52/1 
Föredragning av Alette-Marie Lindgren. 

4 Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen 

Bilaga KS 2014/53/1 
Föredragning av Yvonne Fahlman. 

5 Ny översiktsplan för Sala kommun; information 

Bilaga KS 2014/54/1-2 
Föredragning av Sofia Elrud. 

6 Detaljplan för Fridhem verksamhetsområde; beslut om samråd 

Bilaga KS 2014/55/1 
Föredragning av Sofia Elrud 

7 Fortsättning av Leader Nedre Dalälven från 2015; avsiktsförklaring 

Bilaga KS 2014/56/1-3 
Föredragning av Anders Johansson. 

8 Bokslut 2013 för Sala kommun, information 

Föredragning av Lennart Björk. 

9 Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB 

Handlingar skickas senare. 
Föredragning av jenny Nolhage. 



~SALA 
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Ledningsutskottet 

10 strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 2015-2017 samt strategisk 
plan för överförmyndare 2015-2017 

Bilaga KS 2014/59/1-4 
Föredragning av jenny Nolhage. 

11 Svar på motion om Turistbyrån 

Bilaga KS 2014/60/1-4 

12 Svar på motion om att arbeta med näringslivsfrågor 

Bilaga KS 2014/61/1-6 

13 Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL 

Bilaga KS 2014/62/1-3 

14 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktion- mentorskap 

Bilaga KS 2014/63/1-3 

15 Ösby Naturbruksgymnasium som ett Grönt kunskapscentrum 

Bilaga KS 2014/64/1 

16 information 

17 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/65/1 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

SKRIVELSE 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

Bakgrund 
Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, 
där den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta 
medel, varor och/ eller tjänster och den andra parten som motprestation 
tillhandahåller t ex exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och 
tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. Området tangerar 
marknadsföring. 

Det är skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring. För att 
anses vara sponsring får meddelandet endast innehålla uppgift om vem som 
står bakom sponsringen, t ex genom att företagsnamnet nämns, eller uppgift 
om att företaget får andra förmåner. Om det dessutom finns någon 
information om näringsidkarens produkter och verksamhet kan 
meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller marknadsförings 
lagens regler. Med sponsring menas här den typ av överenskommelse då en 
kommunal verksamhet tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster till en 
verksamhet i utbyte mot exponering och/ eller andra förmåner. Med 
kommunal verksamhet menas i detta sammanhang Kommunstyrelse, 
facknämnd eller kommunalt bolag. 

Begrepp 
Sponsring är en marknadsföringsåtgärd med det yttersta målet att sälja ett 
företags/organisations produkter eller tjänster. Sponsringen skall ge det 
sponsrande företaget/ organisationen och dess produkter en positiv profil, 
goodwill. Sponsring innebär att ett företag/ organisation stödjer till exempel 
en verksamhet, ett projekt eller ett arrangemang med pengar, produkter eller 
tjänster mot en rimlig motprestation, till exempel ett omnämnande som just 
sponsor. Det ligger i sakens natur att sponsring alltid sker öppet. Om stödet 
inte följs av ett krav på motprestation som kan ge företaget en värdemässigt 
rimlig marknadsförings effekt, betraktas det inte som sponsring, utan som en 
ideell gåva. Annonsering i till exempel programblad, kataloger, på lagtröjor 
eller idrottsarenor är reklam/marknadsföring, inte sponsring. 
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SKRIVELSE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 

www.sala.se 



~SALA tt.iJ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Externt regelverk 
Det finns inte någon särskild lag eller förordning som definierar vad som 
menas med sponsring eller som reglerar hur sponsring ska hanteras, vare sig 
inom den privata eller den offentliga sektorn. Det finns heller ingenting i 
lagstiftningen som uttryckligen förbjuder sponsring inom offentlig 
verksamhet. Nedan redovisas exempel på lagstiftningar som kan anses 
utgöra begränsningar inom sponsringsområdet 

Regeringsformen 
Kommunerna är bundna av objektivitetsprincipen som är grundlagsfäst i 
regeringsformen. Kommunerna ska behandla alla lika inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kommunen inte 
genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan 
ifrågasättas. De villkor som sponsringen är förknippad med får alltså inte 
innebära att kommunen kommer i konflikt med objektivitetsprincipen. 
Kommunallagen 
Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett ansvar för sitt 
verksamhetsområde. Sponsringen får inte påverka eller inskränka det 
politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får alltså inte förknippas med 
villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Syfte 
Syfte med sponsring av icke kommunal verksamhet är att exponera 
kommunen i positiva sammanhang där varumärket stärks. Målet skall vara 
att sprida kunskap om kommunen och att stärka kommunens 
föreningsverksamhet och evenemang/arrangemang som anordnas i 
kommunen 

Villkor 
Den sponsrade skall vara på elitnivå och bedriva samhällsnyttig verksamhet 
och det skall vara positivt för kommunen att kopplas samman med den 
sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen 
avser. Kommunen sponsrar inte enskild person eller företag utan 
sponsringen riktar sig till angiven verksamhet i en förening inom kommunen 
eller specifika evenemang/arrangemang som anordnas i kommunen. 
Sponsring får endast ske av publika evenemang/arrangemang och föreningar 
som arrangerar svenska mästerskap, stora rikstävlingar eller annan 
elitserieverksamhet med lokalt ursprung inför publik. All sponsring skall 
vara förenlig med av kommunen fastställda policydokument, program och 
planer. 
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~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Beslut om sponsring 
Ärenden om sponsring ska handläggas av kommunchef i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. Beslut fattas vid varje enskilt 
sponsringstillfälle och den maximala sponsringssumman är tre basbelopp. 

Avtal 
Sponsring ska alltid regleras genom ett skriftligt avtal. skriftliga avtal ska 
upprättas oavsett sponsringens omfattning. I avtalet ska anges uppgifter om 
ansvar, syfte och mål med sponsorsamarbetet, sponsorsumma och 
motprestation, tidpunkt för avtalets upphörande, när det kan sägas upp av 
part samt åtgärder vid avtalsbrott och eventuell tvist. 

Uppföljning 
Kommunchefen ansvarar för att följa upp genomförandet och effekten av 
sponsringen tillsammans med sponsorn. 

Roger Nilsson 

Kontorschef 
Kultur och fritid 

Bilaga 
l. Underlag till sponsoravtal, exempel. 

Christofer Berg 

Enhetschef 
Informationsenheten 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

AVTAL OM SPONSRING- underlag 
Under avsnitten i avtalet ges fårslag på skrivningar. skrivningarna i avtalet måste 
dock givetvis anpassas till det enskilda fallet. 

1 Avtalsparter 
Sala kommun, 212 000-2098 
733 25 Sala 
Sponsor (organisationsnummer) 
(nedan kallad Sponsorn) 
Adress 
Postadress 
2 Bakgrund 
I detta avsnitt ska en beskrivning ges av det som sponsringsavtalet avser och vad det 
har för syfte. 
3 Avtalsperiod 
Avtalsperioden måste bestämmas utifrån behovet i varje enskilt fall. Om det finns 
avtalsvillkor som gäller även efter evenemanget har avslutats bör avtalet gälla fram 
till dess att alla åtaganden som regleras i avtalet är avslutade. 
Detta avtal gäller från och med att det undertecknats av båda parter till och med (dag 
månad år) och upphör att gälla utan föregående uppsägning. 
4 Sponsorns åtagande 
Avsnittet ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilken vara eller tjänst som 
sponsorn ska tillhandahålla kommunen. Beroende på vad avtalet avser bör följande 
punkter regleras. 
l. Specifikation av varan eller tjänsten 
2. Mängd eller omfattning 
3. Leveranstidpunkt l utförandetidpunkt 
4. Leveranssätt l utförandesätt 
5. Övriga kostnader som sponsorn står för 
6. Övriga villkor 

5 Försäkringar 
Om det är någon speciell försäkring som det är angeläget att sponsorn tecknar bör 
detta anges särskilt, se exempel nedan. 
Sponsorn ska, innan åtagandet påbörjas, teckna och vidmakthålla (ange vad det är för 
försäkring/försäkringar). 
Sponsorn är sky !dig att vid fårfrågan uppvisa gällande fårsäkringsbrev. 

Om sponsorns åtagande innefattar en tjänst bör följande text finnas med i avtalet. 
Sponsorn fårbinder sig att se till att all hos sponsorn anställd och anlitad personal är 
fårsäkrad mot skador under åtagandets utförande. 
Sponsorn är skyldig att vid fårfrågan uppvisa gällande försäkringsbrev. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

6 Sponsorns upplysningsplikt 
Sponsorn ska så snart som möjligt underrätta kommunen när en risk för försening av 
sponsorns åtagande föreligger, orsaken till detta och när sponsorns åtagande i stället 
kan beräknas slutföras. Sponsorn ska även underrätta kommunen om det finns en risk 
för att sponsorn inte kan fullgöra sitt åtagande och andra omständigheter som är av 
vikt för kommunen att ta kännedom om. 
7 Ansvar 
Sponsorn ansvarar för de fel eller försummelser som ligger sponsorn till last vid 
åtagandets utförande och ska ersätta kommunen för de direkta skador som åsamkas 
kommunen eller den mot vilken kommunen svarar. 
Sponsorns ansvar omfattar inte indirekt skada såvida inte sponsorn gjort sig skyldig 
till grov vårdslöshet. 
8 Hävning av avtalet 
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter 
villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten. 
Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 
l. sponsorn kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, 
försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt 
kan antas ha kommit på obestånd, eller 
2. det på grund av sponsorns agerande finns en risk för att kommunen anseende 
skadas. 
9 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara gällande 
undertecknas av båda parter. 
10 Tvist 
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i 
samförstånd mellan parterna. 
Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän 
domstol. 
11 Kontaktpersoner 
Kontaktperson för det här avtalet är 
för sponsorn: (ange namn och kontaktuppgifter J 
för kommunen (ange namn och kontaktuppgifter J 
Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. 
Part ska skriftligen underrättas om ny kontaktperson utses. 

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

(Ort och datum) (Ort och datum) 

SALAKOMMUN XXX 

(namn) (namn) 

s (5) 

2014-01-08 



~ S~l~ Bilaga KS 2014/51/1 
~KOMMUN 

!{!) 
2014-02-07 

MISSIV 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens törvallning 

Kommunstyrelsen Ink. 2014 -02- 2 6 
Dlarienr ,2:0 Il-f J ;:2:·;y) jAkll:tllaga 2 
Opb: ' 

MISSIV 

NYBYGGNATION AV GRUPPBOSTAD ENLIGT LAG OM STÖD OCH SERVICE FÖR 
VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 

Bakgrund: 

Under 2013 har Vård och omsorgsförvaltningen VOF, fått fler beslut att verkställa än 
vad det finns gruppbostadsplatser att kunna erbjuda och verkställa besluten med. 
Vid bifallsbeslut som VOF inte klarar av att verkställa inom tre månader kan 
förvaltningsrätten på ansökan av Inspektionen för vård och omsorg IVO, utfärda en 
sanktionsavgift motsvarande kommunens kostnad för en gruppbostadsplats enligt 
LSS. 

Behovet är en gruppbostad med sex fullvärdiga lägenheter om 1 rum på ca 55 kvm 
med riktigt kök, badrum och tillgång till gemensamma lokaler som kök och 
sällskapsrum, tvättstuga och uteplatser. Den nya gruppbostaden bör placeras i 
centrala Sala i ett ordinärt bostadsområde, ej i nära anslutning till andra särskilda 
boendeformer. Gruppbostaden bör planeras efter målgruppen funktionsnedsatta 
behov och utgå från att lokalerna genomförs så att handkappanpassning sker i så 
hög grad som möjligt. 

Kostnad för ny gruppbostad 

Investering: 14,12 mkr 

Drift: 6,4 mkr 

Engångskostnad: 200 tkr 

Med vad som ovan anförts föreslås Kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till Lokalförvaltarna vid Tekniska kontoret att projektera och planera för 
tillskapande av ny gruppbostad 

att Kommunstyrelsen beslutar tillskjuta erforderliga medel för drift samt engångs
och investeringskostnader enligt ovan till Vård och omsorgsförvaltningen. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef, VOF 

SALA KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltnmgen 
Box 304 

733 25 Sala 

Åsa Eriksson 

Enhetschef, TK 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
va rd. och .omsorgsfo rva ltningen@ sa la. se 
www.sala.se 

Agneta von Schoting 
FOrvaltningschef 

agneta. von .schotin g@ sa la .se 
Direkt: 0224-74 90 07 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens förvaltnin~l s 

Ink. 2014 -02- 1 1 
Diarlem ,;;,.. [); <.~ ; ~. :"'1 jAktbilaga 

VON§ 17 

Jus.tera~des sign 

/j ti/l 

2014-02-04 Dpb: 

Dnr 2014/161 

Drift och investeringsunderlag för ny gruppbostad LSS 

INLEDNING 
I samband med behandlingen av delårsrapport med helårsprognos, 2013-09-12, 
beslutade vård- och omsorgsnämnden "att till kommunstyrelsen särskilt påpeka 
behovet av att snarast starta projektering för nytt gruppboende för att kunna 
verkställa boendebeslut enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service)" 
(VON§ 97 /2013). 

Nu presenteras vård- och omsorgsförvaltningens beslutsunderlag för en ny 
gruppbostad med beskrivning investeringskostnader och årliga driftskostnader 
samt engångskostnader i samband med start av ny grupp bostad. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/10/1 

Verksamhetschef Anneli L Sundin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens beslutsunderlag för ny gruppbostad och 
att överlämna beslutsunderlaget till kommunstyrelsen för erforderliga beslut 
för fortsatt projektering, planering och finansiering för tillskapandet och drift 
av ny grupp bostad. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens beslutsunderlag för ny gruppbostad och 

att överlämna beslutsunderlaget till kommunstyrelsen för erforderliga beslut 
för fortsatt projektering, planering och finansiering för tillskapandet och drift 
av ny grupp bostad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

~i'l / 
~~o-

Utdragsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Anneli L Sundin 

Ny gruppbostad enligt LSS. 

Bakgrund. 

Till 

Ink. 2014 -03- O 3 
Diarlenr·;>Di i •'"":? 2,? Aktbllaga 
Dpb: 

Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Vård och omsorgsförvaltningen har bl.a. till uppgift att utreda behov av gruppbostad 
LSS samt verkställa beslut om gruppbostad LSS. I dag har Vård- och omsorgsförvalt
ningen 25 sådana lägenheter att erbjuda brukare med beslut om sådan insats. 

Under 2013 har VOF fått fler beslut på gruppbostad LSS att verkställa än vad det 
finns lediga lägenheter att verkställa besluten i. Vård- och omsorgsförvaltningen kan 
förväntas få ännu fler beslut på gruppbostad att verkställa under 2014 och 2015 
vilket innebär att behovet ökar ytterligare. 

Vid bifallsbeslut som Vård- och omsorgsförvaltningen inte klarar av att verkställa 
inom tre månader kan Förvaltningsrätten på ansökan från IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, utfärda en sanktionsavgift på motsvarande kostnad av vad en 
bostad med särskild service kostar att verkställa per månad och brukare. 

Sammantaget innebär den situation som beskrivs ovan att Vård- och omsorgsför
valtningen är i ett synnerligen stort behov av en ny grupp bostad. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-07 att anmoda Vård- och omsorgsförvalt
ningen att inkomma med ett beslutsunderlag avseende ny gruppbostad för personer 
med stöd enligt LSS med beskrivning av kostnader för drift och investering. 

Framtagandet av underlag 

Underlaget har tagits fram tillsammans med Lokalförvaltarna.Deras del har varit att 
ta fram en kalkyl utifrån en kravspecifikation från VOF som finns som bilaga 1 till 
denna skrivelse samt göra en beräkning av framtida hyra. Kalkyl från 
lokalförvaltarna, se bilaga 2. 

Kraven och önskemålen i kravspecifikatio n, se bilaga 1 samt driftsbudget och 
engångskostnad vid start av ny verksamhet, se bilaga 3 är framtagna med hänsyn till 
gällande lagar, regler, kvalitetsaspekter samt arbetsmiljökrav . 
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SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
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Fax·. 0224-192 98 
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Anneli l Sundin 
verksamhetschef 

anneli .J.sundin@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 08 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Bostadsbehov. 

Gruppbostad definition 

l LSS lagens förarbete beskrivs gruppbostad som ett litet antallägenheter som är 
grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla 
tidpunkter på dygnet. Gruppbostaden är ett alternativ för personer med ett så 
omfattande tillsyns-och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig 
närvaro av personal är nödvändig (Dedering, 2005) 

Utformning 

Utformningen av en gruppbostad anges i de allmänna råden och handbok för 
handläggning enligt följande: 

• De enskilda lägenheterna skall vara fullvärdiga 

• Institutionell prägel ska undvikas genom att gruppbostäder inte 
samlokaliseras med varandra och med andra bostäder som inte är ordinära 
och som regel inte heller med lokaler för daglig verksamhet 

• Gruppbostaden bör i regel vara avsedd för tre till fem personer. Ytterligare 
någon kan accepteras om samtliga boenden tillförsäkra goda levnadsvillkor 

• Gruppbostadens gemensamhetslokaler är ett komplement till de egna 
lägenheterna. De bör 

Ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna 
Vara lätta att nå 
Vara till för dem som bor i gruppbostaden och tjänstgörande personal, 
och 
endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor 

Gemensamma utrymmen är en förutsättning för grupp bostaden. Annars 
är det ingen grupp bostad. 

l dag bygger en övervägande andel kommuner gruppbostäder med 6 lägenheter. 

Det är också det antallägenheter VOF föreslår för en ny gruppbostad i Sala. 

Detaljerad utformning se kravspecifikation bilaga 1. 

Placering av boendet. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Placeringen av ett sådan här boende bör vara förlagda i vanliga bostadsområden 
samt i ej nära anslutning till andra särskilda boendeformer såsom äldreboenden och 
andra gruppbostäder l servicebostäder. Detta för att undvika institutionell prägeL 
De bör också placeras i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta 
aktivt i samhällslivet d.v.s. i handikapannpassade miljöer säsom asfalterade gång
banor, närhet till allmänna kommunikationer osv. 

Den nya gruppbostaden bör placeras i centrala Sala och gärna i den västra 
stadsdelen där det i dag endast finns ett särskilt boende (Jakobsbergsgården). 

Målgruppen. 

l rapporten Bostadsutformning vid kollektiva boendeformer lyfts det fram att 
lägenheter i en gruppbostad ska rymma samma funktioner och standard som 
vanliga bostäder. Därutöver kan det tillkomma högre krav på tillgänglighet och 
andra speciella krav, som en följd av målgruppens och personalens behov. 

Då det i dagsläget inte går att säga vem/vilka som kommer att bo i en ny 
gruppbostad bör planeringen mer generellt bygga på målgruppen 
funktionsnedsattas behov och utgå från att utformningen av lokalerna genomförs så 
att handikappanpassning sker i så hög grad som möjligt. 

Exempelvis bör köken ha bra avställningsytor i närhet av spis. Vidare bör hyllplan 
vara lättåtkomliga och överskådliga. Ugnen bör vara av inbyggnadstyp och placerad 
i bra arbetshöjd. Någon/några lägenheter bör ha höj- och sänkbara kök och samma 
möjligheter vad gäller toalett och handfat i badrummet. 

Kostnad för ny gruppbostad LSS. 

Investering. 

Enligt framräknad kalkyl exkL tomt blir totalkostnaden 14, 12 miljoner kr. i 
investeringskostnad. Se bilaga 2. 

Drift. 

Driftskostnad beräknas i nuläget uppgå till6,4 miljoner kr.Se bilaga 3. 

Engångskostnad. 

Engångskostnad vid start av ny verksamhet beräknas uppgå tillZOO tkr .Se bilaga 3. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård- och omsorgsnämnden besluta 

att Kommunstyrelsen med bilagt underlag och förslag beslutar att uppdra till Lokal
förvaltarna vid Tekniska kontoret att projektera och planera för tillskapandet av ny 
gruppbostad enligt ovan samt 

3{4) 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

att Kommunstyrelsen beslutar tillskjuta erforderliga medel för drift samt investe
ringskostnader. 

Källor: 

Rapporter 

Dedering Stig 2005-01-27 

Bostadsutformning vid kollektiva boendeformer. 

En utredning av om och hur Boverkets byggregler bör anpassas till kollektiva 
boendeformer. 

Föreskrifter och allmänna råd 

SOSFS 2002:9(5) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Stockholm. 

Socialstyrelsens författningssamling. 

Handböcker för handläggning. 

Socialstyrelsen november 2011 andra upplagan. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Stödför rättstillämpning och handläggning 

4 (4) 
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Anneli L Sundin 

Driftsbudget och uppstartsinvesteringar. 

Årlig driftbudget. 

Personalkostnader 5 mkr 

Hyra 1,3 mkr. Prisuppgift från lokalförvaltarna 

Övrig drift 100 tkr 

Uppstartsinvesteringar 200 tkr 

fördelat på: 

Möbler, husgeråd och textilier till gemensamma utrymmen 

samt personalrum 

Kontorsmöbler samt datorer och övrig teknik 

Klädskåp till personalrum 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard. och, o m so rgsforva ltn ingen @sala .se 
www.sala.se 

l (l) 
2014-02-04 

BILAGA 3 

Anneli L Sundin 
Verksamhetschef 

annel L l .s u n d in@sa la. se 
Direkt: 0224-74 90 08 
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samtliga Kommunstyrelser i Västmanlands län 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Förändring av den Gemensamma nämnden till en Hjälpmedelsnämnd
inhämtande av synpunkter 

landstinget vill efterhöra kommunernas synpunkter på Förtroendemanna
kommittens förslag att förändra den Gemensamma nämnden för hjälpmedels
verksamhet och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och 
kommunerna (Gemensamma nämnden) till en gemensam Hjälpmedelsnämnd från 
1 januari 2015. 

landstingets förtroendemannakommitte ansvarar för att föreslå hur landstingets 
förtroendemannaorganisation ska se ut kommande mandatperiod. l sitt förslag utgår 
man från vilka uppgifter som ska lösas av de förtroendevalda under kommande 
period och de erfarenheter som finns från befintlig organisation. 

Förtroendemannakommitten har utarbetat ett organisationsförslag som är på remiss 
tilllandstingets partigrupper. Kommitten föreslår att Gemensamma nämnden 
förändras till en Hjälpmedelsnämnd. Uppgiften för nämnden föreslås vara att 
samverka kring hjälpmedelshantering ur ett brukar- och finansiärsperspektiv och att 

ge uppdrag till/beställa hjälpmedelsverksamhet från landstinget. 

Motiv för den föreslagna förändringen 

Förtroendemanna kommittens huvudmotiv för att föreslå en förändring av den 
Gemensamma nämnden är att det förekommer dubbelarbete med de "övriga 
samverkansfrågor" inom hälso- och sjukvårdsområdet som nämnden hanterar. 
Samma frågor diskuteras i nämnden och på VKls beredning för Vård och omsorg, 

vilket uppfattas ineffektivt. Ett annat motiv är att nämnden har en otydlig och dubbel 
roll. Nämnden är både finansiär av hjälpmedelsverksamheten och driftsansvarig för 
Hjälpmedelscentra len. 

Med den föreslagna förändringen menar förtroendemannakommitten att det skapas 
en större tydlighet, mindre dubbelarbete och större effektivitet. 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr 

Landstinget Västmanland landstingshuset, ing 4 021-17 30 00 232100-0172 www.landstinget@ltv.se 
Telefux VA T nr Webbadress 

721 89 Västerås 021-17 45 09 SE232100017201 www.ltv.se 
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Datum 

2014-02-10 

Förtroendemannakommitten har inte utarbetat något förslag till reglemente för 

Hjälpmedelsnämnden i detta skede av processen. Det ska göras i samverkan med 

företrädare för kommunerna. Reglering av samverkan ska ske i ett avtal, vilket också 
ska utarbetas i samverkan mellan landstinget och kommunerna. 

Huvuduppgiften för nämnden ska dock vara att genom uppdrag/beställning 

säkerställa att länets invånare på lika villkor ska få tillgång till bra hjälpmedel och god 

service oavsett om det är landstinget eller kommunerna som är huvudman i det 
enskilda fallet. Dessutom ska samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en 

rationell verksamhet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beställningen ska 

göras till Hjälpmedelscentralen som finns inom landstingets organisation. 

l uppdraget för Hjälpmedelsnämnden kommer ingå att fastställa ett gemensamt 

regelverk och övergripande riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten. Den ska också ta 

fram förslag till principer för finansiering av verksamheten. Övergripande kan man 

också nämna att nämnden ska följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. En mer 

detaljerad beskrivning av uppdraget kommer att finnas i reglemente och 

samverkansavta l. 

Nämnden ska erhålla kanslistöd från landstingets ledningsorganisation. Kanslistödet 

kommer att utveckla formerna för samverkan mellan nämnden och 

Hjälpmedelscentralen. 

Hjälpmedelscentralens organisatoriska tillhörighet 

Hjälpmedelscentralen blir med stor sannolikhet en förvaltning under landstings· 

styrelsen (LS). LS blir då driftsnämnd för denna förvaltning på samma sätt som man är 

driftsnämnd för andra förvaltningar. Det betyder att Hjälpmedelscentralen ska 

rapportera sin verksamhet till LS och att LS ansvarar för att följa upp att Hjälp

medelscentralen utvecklar verksamheten, är effektiv och professionell och levererar i 

enlighet med beställning/uppdrag. 

Fortsatt hantering av frågan 

Förtroendemannakommittens samlade förslag till förtroendemannaorganisation ska 

behandlas i LS den26mars 2014 och i landstingsfullmäktige den 23 april. Kommitten 

avser att föreslå LS att ge landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med 

kommunerna utarbeta förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden och avtal om 

samverkan kring hjälpmedelsfrågorna. Landstingsdirektören ska återkomma med 

förslagen till LS möte den 28 maj 2014. Hjälpmedelsnämndens reglemente kan då 

antas av landstingsfullmäktige den 17 juni och i respektive kommuns fullmäktige i 

juni eller augusti. Samverkansavtalen tecknas med kommunerna under hösten. 

Förutsättningen för den planerade processen är dock att kommunerna delar 

uppfattningen att den föreslagna förändringen av den Gemensamma nämnden ska 

genomföras. Landstinget vill med anledning av detta höra om kommunen har några 
synpunkter på den föreslagna förändringen av den Gemensamma nämnden till en 
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Datum 
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Hjälpmedelsnämnd. Detaljfrågor kommer bli föremål för gemensamma diskussioner i 

ett senare skede. Nu behöver landstinget veta om kommunen anser att landstinget 
ska gå vidare med förslaget enligt den planerade processen. 

Kommunens synpunkter sändes till landstinget, Benita Gren Karlsson, senast den 15 
mars. Det går också bra att vända sig till Benita Gren Karlsson med eventuella frågor, 
telefon 021-17 45 76 eller 070-553 76 91. 

Med vänlig hälsning 

();?$;-d:iY 
Denise Norström 

Landstingsstyrelsens ordförande och 

ordförande i förtroendemannakommitten 



 1 (2)  
2014-02-25 

    
  
    
    

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  
Äldreomsorg 
 

 
 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Hyttgatan 5 a, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-181 23 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 
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Synpunkter på förslag till förändring av den Gemensamma 
nämnden till en Hjälpmedelsnämnd från Sala kommun 
 

Landstinget vill efterhöra kommunernas synpunkter på 
Förtroendemannakommitténs förslag att förändra den Gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan Landstinget 
Västmanland och kommunerna (Gemensamma nämnden) till en gemensam 
Hjälpmedelsnämnd från 1 januari 2015.  

Uppgiften för den nya nämnden föreslås vara att samverka kring 
hjälpmedelshantering ur ett brukar- och finansiärsperspektiv och att ge uppdrag 
till/beställa hjälpmedelsverksamhet från landstinget.  

Förtroendekommittén har inte utarbetat något förslag till reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden i detta skede av processen. Det ska föras i samverkan med 
företrädare för kommunen. Reglering av samverkan ska ske i ett avtal, vilket också 
ska utarbetas i samverkan mellan landstinget och kommunerna. 

Idag består Gemensamma nämnden av 15 ledamöter. Landstinget har fem 
ledamöter och kommunerna en ledamot från varje kommun. Ordförande är från 
landstinget och vice ordförande är från kommunerna. Gemensamma nämnden 
lämnar idag förslag till beslut till respektive huvudman. 

Nämndens omfattning, ansvar och uppgifter kring hjälpmedel finns idag reglerat i 
ett samverkansavtal mellan Landstinget Västmanland och länets 10 kommuner. 

Förtroendekommitténs huvudmotiv till förslaget är att det förekommer 
dubbelarbete med de ”övriga samverkansfrågor” inom hälso- och sjukvårdsområdet 
som nämnden hanterar. Samma frågor diskuteras i nämnden och på VKLs beredning 
för Vård och omsorg, vilket uppfattas ineffektivt. 

Förutom hjälpmedelsfrågorna bereder Gemensamma nämnden i dagsläget även 
frågor rörande gemensam planering och uppföljning mellan länets kommuner och 
landstinget rörande 

• Somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård med särskilt beaktande av 
nationell handlingsplan 

• Avancerad hemsjukvård 

• Habilitering 

• Rehabilitering i samverkan. 

Det är dessa frågor som beskrivs som de ”övriga samverkansfrågorna” inom hälso- 
och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt LSS (Lagen om särskilt stöd).  
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Vård- och omsorgsförvaltningen  
Äldreomsorg 

 
 

 

Att förändra Gemensamma nämndens omfattning, ansvar och uppgifter till en 
Hjälpmedelsnämnd med enbart uppgift till att samverka kring hjälpmedelshantering 
ur ett brukar- och finansiärsperspektiv är ett bra förslag för att effektivisera arbetet.  
Att däremot minska kommunernas medverkan genom att inte ha någon 
representation från kommunerna i Hjälpmedelsnämnden samt att inte bereda 
förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige innebär att inte ta vara på 
kommunernas perspektiv på hjälpmedelshanteringen. I kommunerna ökar behovet 
av hjälpmedel i stadig takt med minskade vårdtider och möjligheten att i större 
utsträckning bo hemma så länge man önskar. Utvecklingen inom bland annat 
kognitiva hjälpmedel går oerhört fort. Kommunens kunskap om sin befolknings 
behov behöver beaktas.  

Avslutningsvis vill vi påpeka ”olägenheten” med den korta remisstiden för detta 
ärende. 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott hemställer att kommunstyrelsen beslutar 
att anta svaret till Landstinget Västmanland gällande förslag till förändring av den 
Gemensamma nämnden till en Hjälpmedelsnämnd och 
 

att föreslå Landstinget Västmanland att förändra Gemensamma nämndens 
omfattning, ansvar och uppgifter till en Hjälpmedelsnämnd enligt 
Förtroendemannakommitténs förslag men 

att behålla antalet ledamöter i Hjälpmedelsnämnden så att landstinget har fem 
ledamöter och kommunerna en ledamot från varje kommun 

att ordförande är från landstinget och vice ordförande är från kommunerna och 

att Hjälpmedelsnämnden bereder förslag till beslut till respektive huvudman. 

 

 

Agneta von Schoting   Liselotte Eriksson 

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, MAR 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 4 
Kommunstyrelsen Diarienr,2_o LJ-; / .";;'_t;/_,.,IAktb llaga ' 

Opb: l 

Fastigheten Sala Silvergruvan l :881 i Mellandammen 

Enligt ett KF beslut 2011-03-10 ska fårsäljningspriset får småhustomter inom 
detaljplaneområde (ej arrendetomter) som avstyckats före 2010-01-01 prissättas 
till det högsta av taxeringsvärdet får 2008 eller självkostnadskalkyl för området 
och gälla från 2010-01-01 och tills vidare. Försäljningspriset skall dock inte vara 
lägre än 89000 - kr. 

Silvergruvan l :881 i Mellandammen bildades genom avstyckning 2008-12-04. 
Fastighetens areal är 1224 m2

• Detaljplan för området antogs 2006-09-27. 

Fastigheten får bebyggas med ett bostadshus i två våningar. Största byggyta för 
bostadshuset är l 00 m2

• Utöver bostadshus tillåts garage, uthus eller liknande 
med en maximal byggyta på 50m2

. Fasadfårgen skall vara matt röd. Markhöjden 
skall vara mellan +65,0 och +66,0 meter. Den nuvarande markhöjden ligger 
mellan +64,0 och +65,0 meter. 

Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades men på grund av dess ut
formning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett. 

2008 år taxeringsvärde för fastigheten är 207000:- kr. Några presumtiva köpare 
har nu önskemål att köpa fastigheten till en lägre köpesumma. Ett bud kommu
nen fått är 150000:- kr. 

Med hänvisning till fastighetens topografi och höga fyllnadskostnader innan 
husbyggandet kan påbörjas föreslås att kommunstyrelsen beslutar att fåreslå 
kommunfullmäktige 

att sälja fastigheten Silvergruvan l :881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen får samhällsbyggnads
kontoret 

salakommun 
' ' /'J 
Vv~ ·~ 

Yvonne Fahlman 
Markingenjör 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
19-2 1 20 00-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget 

Telefon 
0224-744000 Vx 

Telefax Plusgiro 
0224-188 50 12 39 10-2 
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PLANBEST ÄMMELSER 
Följande gäller inom omr~den med nedanst~ende beteckningar 
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr~det 
Endast angiveR användning och utformning är till~ten 

GRÄNsBETECKNINGAR 

--·- Linje p~ kartan ritad 3 mm utanför planomr~dets gräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
Strandskydd 

MARKANVÄNDNING 
Allmänna platser 

NATUR 
PARK 

GENOMFART 
L-GATA 
INFART 

H-GATA 
Kvartersmark 

B 

c 

Vattenomr~de 

l w 

Naturomr~de 

Parkomr~de 

Genomfartstrafik 
Gata som ing~r i lokalnätet 
Infartstrafik 
Huvudgata 

Bostäder 
Bostäder utanför verksamhetsomr~de för vatten och avlopp 
Centrumändam~l 

Tekniska anläggningar, transformator 
Tekniska anläggningar, vattentorn 

Öppet vaHenomr~de 

UTFORMNING A V ALLMÄNNA PLA TSER 
ge-bana 
g~ngbana 
tillfart 
dammvall 

G~ng-och cykelväg 
G~ngväg 
Tillfart till fastighet 
Dammvall ovan mark med skyddsomr~de 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
W Maximalt antal fastigheter som till~ts 

e 000 Maximal byggnadsyta p~ respektive fastighet 
e1 Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter, utöver 

huvudbyggnad till~ts uthus, garage eller dylikt med en maximal 
byggnadsyta p~ 50 kvadratmeter 

BEGRÄNSNING A V MARKENS BEBYGGANDE 

g 
u 

Marken f~r inte bebyggas 
Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 
Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

MARKENS ANORDNANDE 
sop Återvinningsstation . ., 
ITIJ Markens höjd skall vara mellan +64.0 meter till +65.0 mefer 
fll;? Markens höjd skall vara mellan +65.0 meter till +66.0 meter 

UTFÖRANDE 
Utformning 

Endast en huvudbyggnad f~r uppföras per bostadsfastighet 
fril Endast friliggande hus 
I,II Högsta antal v~ningar för huvudbyggnad 

Högsta tmtna byggnadshöjd för uthus. garage. förr~d eller dylikt är 3,0 meter 
Byggnad ska förses med i huvudsak st~ende träpanel 
Byggnad ska förses med sadeltak, p~ uthus till~ts även pulpettak 
Mansardtak eller valmat tak till~ts ej 
Till~ten takvinkel är 18-35 grader för sadeltak, mindre takvinkel till~ t s 
p~ uthus med pulpettak 

f 1 Fasadfärg matt röd 
f 2 Fasadfärg vit eller gul 
t r ----l':.:.-- --LL -.:.:....J _ Il-- L..-.·-
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Kommunstyrelsens förvaltnrng 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling Ink. 2014 -02- 2 4 
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Dpb: l 

Ny översiktsplan för Sala kornmun 

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa riktningen framåt och behandla 
viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Olika frågor behandlas 
tillsammans för att skapa en bild av den framtida livsmiljö vi önskar. 

!länsstyrelsens uppdrag ligger att varje mandatperiod aktualitetspröva 
kommunernas översiktsplaner. 2006 prövades Plan för Sala Ekokommun och ansågs 
vara aktuell. Under 2013 prövades planen igen och bedömdes då vara inaktuell. Att 
Plan för Sala ekokommun nu anses inaktuell beror bland annat på att ny lagstiftning 
har tillkommit (bland annat nya Plan- och bygglagen J samt att många nya 
strategiska beslut har tillkommit både på nationell, regional och lokal nivå. 

Översiktsplanen sammanfattar frågor där den dagliga hanteringen ligger hos olika 
förvaltningar och myndigheter och ger en gemensam utgångspunkt för handlande. 
Planen är också ett samlat kunskaps- och beslutsunderlag vilket innebär att det är 
viktigt att den uppfattas som aktuell av alla dem som använder den men också av 
invånarna i Sala kommun. 

Utformningen av översiktsplanen är mycket fri och det är till stora delar upp till 
varje kommun att avgöra vilka frågor man vill fördjupa sig i. Traditionellt sett har 
översiktplaner ofta behandlat frågor kring planering och byggande tex; var nya 
bostäder kan byggas, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar kan dras fram 
samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Det finns också möjlighet att 
ange strategier för hur kommunen ska se ut ur andra aspekter exempelvis inom 
näringslivsområdet, hållbarhetsfrågor, turism, skola och omsorg etc. Länsstyrelsens 
aktualitetsprövning innehåller inte bara en bedömning om att Plan för Sala 
ekokommun inte är aktuell, den utgör också ett bra grundmaterial att bygga vidare 
på då den redogör för den aktuella situationen inom många olika områden. 

Det finns sedan tidigare ett uppdrag att enheten för planering och utveckling ska ta 
fram en ny översiktsplan. Och under hösten 2013 inleddes ett samarbete med 
Tengbom, som nu har tagit fram ett förslag till upplägg av arbetet. 

fAktbllaga 2. 
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Dpb: 

Aktualitetsredogörelse av Översiktsplanen för Sala 
kommun 

Inledning 

Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har 
sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige 
2002. Länsstyrelsen lämnade en aktualitetsredogörelse av Översiktsplan för Sala 
kommun 2006 på begäran av kommunen. Länsstyrelsen bedömde då att 
översiktsplanen fortfarande var aktuell. 

Enligt 3 kap 28 § Plan- och bygglagen ska Länsstyrelsen minst en gång under 
varje mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Sammanfattning 

Sedan Sala kommuns översiktsplan antogs har en ny plan och bygglag införts. 
Utöver ny lagstiftning har även en rad politiska mål och visioner medfört att nya 
kunskaps- och planeringsunderlag på både nationell, regional och lokalnivå tagits 
fram. Sådana underlag har påverkan på planens användning och aktualitet. 

Länsstyrelsen anser därmed att den nu gällande översiktsplanen inte är aktuell. 

Rum katalogen och Boverkets sammanställning 

De allmänna intressena och planeringsunderlagen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
(MB) finns redovisade i det regionala planeringsunderlag, RUM, som 
länsstyrelsen har att tillhandahålla enligt 6 kap 20 § MB. Materialet finns 
tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/samhallsplanering-och
kulturmiljo/planfragor/regionalt-underlagsmaterial/rurn
katalogen/Pages/index.aspx 
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I RUM-katalogen ajourhålls statliga anspråk, planeringsunderlag samt fakta 
underlag. Där återfinns även länsstyrelsens ställningstagandeangående 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB och centrala förvaltningsmyndighetens 
anspråk på riksintressen enligt förordningen om hushållning med mark - och 
vattenområden m.m. (1988:896). 

På boverkets webbplats går att ladda ner Boverkets rapport "Sammanställning av 
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering" 
vilken kan utgöra ett stöd för kommunen inför arbetet med en ny översiktsplan. 
http://www.boverket.se/Om
Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Sammanstallning-av-nationella-mal
planer-och-program-av-brtydelse-for-fysisk-samhallsplanering/ 

Förändrad lagstiftning 

Ny plan och bygglag 20 Il 

En ny plan och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. I den stärks 
översiktsplanens strategiska funktion. Olika kommunala planeringsunderlag bör få 
ökat genomslag i översiktsplanen, till exempel grönstrukturplaner, energiplaner 
och avfallsplaner. 

Strandskydd 

Förändringar i strandskyddslagstiftningen infördes 2009. Utgångpunkten var ett 
fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Förändringarna i lagstiftningen syftar 
till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Dels ska 
kommunen i översiktsplanen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS, dels kan kommunen själva upphäva strandskyddet i detaljplan. 
Kommunerna har även huvudansvaret för att pröva och ge dispens från 
strandskyddet. 

Kommunerna kan i översiktsplanen redovisa lämpliga områden där det får beaktas 
som ett särskilt skäl om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar 
till utvecklingen av landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara 
vägledande när man prövar dispenser från och upphävanden av strandskyddet. 

Kulturminneslagen 

Den l januari 2014 ersätts lag (1988:950) om kulturminnen av kulturmiljölagen. 
Förändringarna innebära bland annat att alla lämningar äldre än 1850 kommer att 
skyddas så som fasta fornlänmingar skyddas idag. 
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Bostadsförsörjningslagen 

Den l januari kommer det förändringar i bostadsförsörjningslagen, lag 
(2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvaL Den innebär bland 
annat en tydligare koppling mellankommunernas bostadsförsörjningsansvar och 
den fysiska planeringen. 

Risk och sårbarhet 

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete regleras enligt två lagar: "Lag (2006:544) 
om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap" (LEH) som trädde i kraft 30 juni 2006 samt "Lag 
(2003: 778) om skydd mot olyckor" (LSO) som trädde i kraft l januari 2004. 
Dessa lagar, med tillhörande förordningar, som beskriver det arbete som ska 
göras för att minska riskerna och sårbarheten samt ökar robustheten, ska beaktas i 
en revidering/ aktualisering av översiktsplanen. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer. 
Förordningen har sedan dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med 
ytterligare normer, för partiklar (PM l O och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Förordningen heter idag 
Luftkvalitetsförordning (20 l 0:477). 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattendirektivet är införlivat i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660). Enligt direktivet ska miljömål ställas upp för att uppnå en god 
vattenstatus för yt- och grundvatten, dessutom ska en försämring av statusen 
förhindras. I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som 
miljökvalitetsnormer (MK.N) och i december 2009 tog vattenmyndigheterna det 
första beslutet om MK.N i form av kvalitetskrav för yt- och 
grundvattenförekomster. 

Det ska framgå i översiktsplanen hur kommunen avser att följa gällande MKN. 

Nya mål och underlag 

Miljömålen 

Riksdagen tog den 22 juni 2010 ett beslut om ny målstruktur för miljöarbetet, ny 
organisation och nya bedömningsgrunder för de nationella miljömålen. Mer 
information om miljömålen finns på Miljövårdsportalen http://www.miljomal.se/. 
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Transportpolitiska mål 

Riksdagen reviderade 2009 det transportpolitiska målet. Det nya transportpolitiska 
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i landet. Under det 
övergripande målet finns uppsatt ett funktionsmål och ett hänsynsmåL 
Funktonsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Hänsynsmålet handlar om att säkerhet, milj ö och hälsa. 

Den europeiska landskapskonventionen 

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning 
och planering av europeiska landskap. Den svenska ratificeringen av 
landskapskonventionen trädde i kraft den l maj 20 Il. När större förändringar av 
landskap, både inom staden, landsbygden, industrin m. fl., planeras 
rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen för en utökad dialog med 
medborgarna. 

Landskapskaraktärsanalys för Västmanland 

Länsstyrelsen tagit fram en landskapskaraktärsanalys. Syftet med den är att 
konkretisera tanken om hållbar utveckling genom att identifiera känsligheten och 
potentialen i olika typer av landskap. Materialet är tvärsektoriellt och det 
behandlar landskapets värden utifrån flera olika perspektiv. Analysen finns i 
RUM-katalogen på länsstyrelsens webbplats. 

Regional Utvecklingsplan 

Sedan den regionala utvecklingsplanen (RUP) fastställdes 2008 har ett antal 
insatser gjorts för att säkra och öka samstämmigheten i tillväxtarbetet mellan 
regional och lokal nivå inom olika samhällssektorer. I nära samverkan mellan 
olika parter har gemensamma måldokument, strategier utarbetats. 

Det saknas en övergripande och sammanfattande målbild och inriktning som är 
tillräckligt aktuell. RUP är i sin grundstruktur fortfarande giltig men har i vissa 
delar blivit inaktuell och ersatts av lokalt satta mål för befolkningsutveckling, 
handel mm. Vidare har behovet av att komplettera RUP med en rumslig 
dimension blivit alltmer påtagligt. Dessa frågor kommer att tas med i den 
aktualisering av gällande RUP som nyligen har påbörjats. 

Naturvård 

För ett flertal av riksintresseområden i kommun har avgränsningen justerats sedan 
översiktsplanen upprättades. 

Regeringen har pekat ut särskilda skyddsområden och särskilda 
bevarandeområden enligt fågeldirektivet (79/409/EEG) och habitatdirektivet 
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(92/43/EEG). Områdena omnämns allmänt "Natura 2000-områden" och omfattas 
av särskild skyddslagstiftning, se 7 kap miljö balken. Områdena är av riksintresse. 

Ett stort antal värdefulla naturområden som är av stor vikt för uppfyllandet och 
genomforandet av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen återfinns i Sala 
kommun. Huvuddelen av dessa redovisas inte i översiktsplanen idag. De 
naturvårdsrelaterade miljömålen som avses här är främst Levande skogar, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och 
Levande sjöar och vattendrag. Information om vilka områden som anses vara av 
stor betydelse för miljökvalitetsmålen tillhandahålls av bl.a. Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. Bl.a. finns information om värdefulla ängs- och betesmarker, 
värdefulla skogsmiljöer och värdefulla våtmarker. 

Översiktsplanen behöver även uppdateras med nybildade och reviderade 
naturreservat. 

Ett flertal naturvårdsavtal har tecknats i kommunen. Naturvårdsavtalen syftar till 
att skydda värdefulla skogsområden. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan markägare och staten genom skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med en revidering av det utvidgade 
strandskyddet i Västmanland. För Sala föreslås bland annat ett utvidgat 
strandskydd for delar av Fläcksjön, där det tidigare inte funnits ett utvidgat 
strandskydd. 

Malm och mineral 

Sala kommun ligger i Bergslagen som har en lång tradition av bergsbruk och 
gruvdrift. Detta innebär både möjligheter och risker som kommunen bör beakta i 
sin översiktsplanering. Äldre gruvområden ger tillsammans med kulturmiljön 
möjlighet att utveckla intressanta besöksmåL Äldre gruvområden kan även 
innebära förekomst av fororenad mark och rasrisk. De mineraliseringar som finns 
i Sala kommun kan även vara av intresse för etablering av nya gruvor vilket kan 
få stor påverkan på mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

Tistbrottet är ett riksintresse for värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § 
andra stycket miljö balken. Det är dock ännu inte detaljavgränsat 

Kulturmiljö 

Miljöer som är skyddade enlig lagen (1989:950) om kulturminnen m.m. bör 
beaktas av den fysiska planeringen. Detta omfattar bland annat fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 
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Sedan 2008 films det digitala registret över fasta fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar tillgängligt både får yrkesverksamma och får 
allmänheten. Databasen heter Fornsök och hittas på Riksantikvarieämbetets 
hemsida m;,w.raa.se. Speciellt viktiga platser och fornlämningar i Salas historia 
är Sala silvergruva, Sala gruvby (Sala stad 15: l) där bebyggelsen låg innan den 
flyttades, samt den nuvarande platsen för Sala stad (Sala stad 62: l). 

I Sala kommun finns det idag fem byggnadsminnen; Sala, fd badhus, Fläckeho 
Norrmanska gården, Fläckeho f d komministergård, Videho f d prästboställe och 
Sala silvergruva. Fråga har även väckts om byggnadsminnesförklaring av Sala bly 
och Sätra brunn. 

Sala kommuns kulturmiljövårdsprogram är från 1985. Materialet är fortfarande 
ett viktigt kunskapsunderlag, men det finns behov att uppdatera det då både Sala 
kommuns bebyggelse och synen på kulturmiljövård har hunnit fårändras mycket 
sedan 1985. Länsstyrelsen har tillsammans med Västmanlands läns museum tagit 
initiativ till ett projekt över flera år som ska uppmuntra kommunerna att ta fram 
nya kommunala kulturmiljövårdprogram. Arbetet samfinansieras av 
Länsstyrelsen, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Länsstyrelsen 
ser gärna ett samarbeta med Sala får att på sikt uppdatera kommunens 
kulturmiljöprogram. 

Kunskapen om länets moderna historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer är 
bristfällig. Modemismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på 
modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen 
i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Projektets huvudsakliga 
målsättning är att öka kunskapen om och förståelsen får modernismens 
bebyggelse. Projektet Modemismen i Västmanland omfattar kulturmiljöer från 
1930 fram till och med 1970-talet, en tidsperiod som varit av stor vikt för länets 
framväxt. Som en del i projektet har en kommunberättelse om Sala tagits fram. 
Den finns tillgänglig på webbplatsen .www.modemismen.se 

Gruvhantering, skogindustri och tegeltillverkning har satt en tydlig prägel på 
Västmanland. Industrin har präglat landskapet och dess bebyggelse för både 
arbetsplatser och bostäder. I inventeringen Avtryck av den industriella 
utvecklingen En inventering 1998-1999 redogörs för Västmanlands 
industrihistoriska kulturarv. Den är till stora delar fortfarande aktuell och utgör ett 
viktigt kunskapsunderlag för arbetet med får det fortsatta arbetet med kommunens 
industrihistoriska kulturarv. 

Vägar och järnvägar 

Vägarna 56, 70 och 72 är av riksintresse. Ävenjärnvägen är av riksintresse. 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

AKTIALITETSREDOGÖRELSE 

Datum Diarienummer 

7 (11) 

2013-12-16 401-2907-13 

Beslut om utökat byggnadsförbud längs allmänna vägar har reviderats. Ett nytt 
beslut togs 2008-04-30. I Sala kommun berörs väg 56, 70, 72 och 256 med utökat 
byggnadsförbud 30 meter. 

Trafikverket anser att ett område om 30meter från järnvägen bör vara 
bebyggelsefritt. När det gäller bostadsbebyggelse rekommenderas ett större 
avstånd. Inom 50 meter från järnväg är det svårt att åstadkomma en god 
bebyggelsemiljö trots att bullerdämpande lösningar vidtas. 

Primära transportvägar för farligt gods är väg 56 (56/70, 56/72)och 70. Sekundära 
transportvägar för farligt gods är väg 726, 771, 256, 833, 835 och 800. Även på 
järnvägen transporteras farligt gods. 

Flygplats 

stockholm/Västerås flygplats är av riksintresse. Vid flygplatser finns olika 
skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. En radie 55 km runt 
flygplatsen påverkas av detta. 

I samband med planering av byggnader eller föremål högre än 20 meter ska 
Luftfartsverket (LFV) göra en lokaliserings bedömning. 

Högaobjekt 

Hela landet utgör samrådsområde för höga objekt. Om en detaljplan medger 
exploatering högre än 20 meter utanför, eller 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse, behöver planförslaget remitteras till Försvarsmakten. Remissen ska 
ställas till högkvarteret. 

Cykelstrategi 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en regional cykelstrategi för länet. Syftet 
är att ta fram ett planeringsunderlag med en gemensam syn på prioriteringar, för 
såväl befintliga åtgärder som framtida investeringar för cykelinfrastruktur. Arbetet 
sker i sammarbete med Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och 
kommunerna. Arbetet planeras vara klart under 2014. 

Digitala kommunikationer/bredband 

Sedan oktober 2011 finns det nya mål för landets !T-infrastruktur genom Sveriges 
digitala agenda. Målet innebär att senast 2020 ska 90 % av landets invånare och 
företag ha tillgång till l OOMbit/s. Bakgrunden till demm målbeskrivning är bland 
armat behovet av att kunna ordna samhällsnyttiga tjänster och företags- och 
handelsutveckling via en effektiv elektronisk infrastruktur. En förutsättning för att 
målbilden ska kunna uppnås är att IT -infrastrukturen byggs ut med fibernät 
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Länsstyrelsen vill rekommendera kommunen att i ett kommande arbete med ny 
kommuntäckande översiktsplan tar ställning till forutsättningarna för att målet ska 
kunna uppnås. 

I arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan vill Länsstyrelsen rekommendera 
Boverkets skrift Elektroniska kommunikationer i planeringen 

Länsstyrelsen publicerade i maj 2013 Bredbandsstrategi for Västmanland län. 
Bredbandsstrategin är tänkt att ge stöd, vägledning och inspiration tilllänets 
kommuner. Information om bredbandsstrategin finns att tillgå på Länsstyrelsens 
webbplats; www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

stamnät 

Svenska Kraftnät har planer på att bygga en ny 400 k V -luftledning mellan 
planerade 400 k V stationerna Grönviken ( Ockelbo) och Rimmeta (Köping). 
Planeringen är att ledningen genom Sala kommun kommer att byggas parallellt 
med befintliga 220 k V-ledningar mellan Horndal och Finnslätten. Den 
tillkommande ledningen kan även innebära andra förändringar av stamnätet inom 
kommunen. 

Enligt Svenska kraftnäts policy för magnetfälts ska ny bebyggelse där människor 
stadigvarande vistas varaktigt placeras minst80meter från en 220 k V-ledning 
respektive130meter från en 400 k V-ledning. 

Ras och skred 

Geotekniska förhållanden och forutsättningar bör redovisas översiktligt med 
avseende på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion 
och översvämning). Det framgår av den nu gällande översiktsplanen att det finns 
ras- och skredrisker vid gruvan och dess vattensystem, dessa beskrivs också i FÖP 
for Sala stad. 

Vid prövning av markens lämplighet anser Länsstyrelsen att livslängden hos 
bebyggelse och anläggningar bör vara utgångspunkt. Klimatförändringen 
indikerar att ökad nederbörd förväntas leda till mer extrema nederbördsperioder 
som kan leda till ökade flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i hav och sjöar. 
Hänsyn till effekter av framtida klimatförändringar bör därför vägas in redan vid 
översiktsplanering. 

Länsstyrelsen rekommenderar generellt att man i översiktsplaner tydligt redovisar 
eventuella riskområden, förslagsvis på kartor. Dessutom bör en strategi redovisas 
över hur dessa områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller 
bygglov. 

Det bör framgå av översiktsplanen att kommunen ska ha beredskap för att klara 
extraordinära händelser, samt hur den fysiska planeringen kan bidra till att viktiga 
ftmktioner som energi- och vattenförsörjning, livsmedelsforsörjning och 
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transporter kan klaras i sådana situationer. Relevanta avsnitt av kommunens risk 
och sårbarhetsanalys bör arbetas in i översiktsplanen. De mål som kommunen 
angivit i sitt handlingsprogram enligt "Lagen om skydd och olyckor" bör utgöra 
ett underlag i planeringsprocesser och arbetas in vid omarbetning av 
översiktsplanen. 

Användbart material om skred, ras och översvämningsrisker finns på MSBs 
hemsida: www.msb.se. Dessutom är rapporten "Översvämningsrisker i fysisk 
planering- Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse" (utgiven i 
augusti 2006). 

Idag lider många människor av allergier. Länsstyrelsen anser därför att i 
översiktsplanen bör behandla socialstyrelsens rekommendation på ett 
skyddsavstånd mellan hästverksamhet och bebyggelse. Rekommendationen är 200 
meter. 

Förorenade områden 
Det är av vikt att kommunen beaktar föroreningsproblematiken i planarbetet Hela 
Sala tätort är påverkad av den tidigare gruvverksamheten, bl.a. genom att 
restprodukter spritts i tätorten. Det finns även föroreningar som uppkommit 
genom andra verksamheter. Uppgifter återfinns i Länsstyrelsens databas över 
förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Det kan även finnas områden som är 
förorenade, men som inte återfinns i EBH-stödet. 

Radon 

Radon utgör en olägenhet för människors hälsa och det finns alltid tillräckligt med 
radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna 
överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät. Detta gäller även i så kallade 
lågriskområden. I områden med förhöjdstrålning från berggrunden kan också 
finnas risk för förhöjda halter av radon och nran i dricksvattnet från enskilda 
brunnar. Boverket har uppdaterat sina rekommendationer vad gäller byggnadssätt 
med avseende på radon (Åtgärder mot radon i bostäder, Upplaga 3, Utgivningsår: 
2013, ISBN-nummer: 978-91-7563-005-2), huvudrekommendationen är att alltid 
bygga tätt mot marken. 

Vatten 

Översiktsplanen bör innehålla ett avsnitt om nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjning. 
F ör att hänsyn ska kunna tas till vattenskyddsområden och viktiga 
grundvattemesnrser vid planeringen anser länsstyrelsen att översiktsplanen bör 
innehålla en beskrivning av kommunens grundvattensresnrser och 
vattenskyddsområden. 
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Sedan den nuvarande översiktsplanens tillblivelse har Vattenmyndigheterna pekat 
ut vattenförekomster som ska ingå i vattenförvaltningsarbetet samt statusklassat 
dessa. Länsstyrelsen anser att de grundvattenförekornster, som pekats ut av 
Vattenmyndigheten, bör redovisas i översiktsplanen. Vattenmyndigheten har 
bedömt att alla kornmunens grundvattenförekomster har god kemisk och 
kvantitativ status. 

Miljökvalitetsnormer och aktuella bedömningar av ekologisk och kemisk status 
för yt- och grundvattenförekomster finns tillgängliga i databasen VISS 
http://wv.w.viss.lst.se/ 

Länsstyrelsen Dalarna koordinerar vattenförvaltningsarbetet för hela Dalälvens 
avrinningsornråde, som sträcker sig in i Sala kommun. Hur kommunen avser att 
arbeta med grundvatten, sjöar och vattendrag inom vattenförvaltningsarbetet 
behöver utvecklas. Kommunen bör beskriva hur de arbetar per vattensystem, och 
vilka eventuella sarnarbeten de har med andra kommuner och län där påverkade 
vatten rinner över administrativa gränser. 

Klimatanpassning 

Alla kommuner behöver förbereda sig inför kommande klimat förändringar. 
Boverket har gett ut en skrift "Bygg klirnatsäkert" 
http://wv.w.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokurnent/2009/Bygg klirnatsake 
rt. pdf som kan vara en vägledning i vad som ska finnas med i en översiktsplan. 

Flera av de frågor som ska behandlas i översiktsplanen kan med fördel redovisas 
eller illustreras med hjälp av kartor. 
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2013-12-16 

I ärendet slutligahandläggning har deltagit 
enhetschef Christer Alzen, beslutande 
planhandläggare Lisbeth Dahlbäck, föredragande 
naturvårdshandläggare Mikael Proos 
miljöhandläggare CJ Carlbom 
landsbygdutvecklare Lars Eriksson 
kommunikationshandläggare Erika Löfqvist 
arkeolog Helena Fennö 
byggnadsantikvarie Kicki Söderback 
beredskapsdirektör Ingela Regnell 
handläggare digital agenda/bredband Thomas Vilander 

~~ 
beslutande 

Bilagor 

Inkomna yttranden 

Länsstyrelsen Dalarna 
Energimyndigheten 
Folkhälsoinstitutet 
Socialstyrelsen 
skogsstyrelsen 
SGU 
SGI 
Trafikverket 

Lisbeth Dahlbäck 
föredragande 

Diarienummer 

401-2907-13 
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Fridhem, strax öster om Sala centrum, är ett etablerat verksamhetsområde i staden. 
Området omfattas i dagsläget av stadsplan för Fridhem från 1971. Planen medger 
markanvändningen industri respektive småindustri. Området har byggts ut under 
många år men är ännu inte är fullt utbyggt enligt gällande plan. 

I förslag till detaljplan för Fridhems verksamhetsområde ändras markanvändningen 
till att även omfatta fordonsservice samt handel med sällanköpsvaror. Ändringen 
innebär att de handels- och fordonsverksamheter som redan finns inom området 
blir planenliga. Eftersom hela planområdet ännu inte är helt utbyggt innebär detta 
förs lag en möjlighet att tillåta olika typer av företagsetableringar även på obebyggda 
delar av kvartersmarken. 

Bakgrund och syfte 

Framtagandet av en ny detaljplan för verksamhetsområdet Fridhem aktualiserades i 
samband med ett beslut (KSLU 2011-10-25) om att undersöka möjligheten att utöka 
verksamhetsområdet österut. Ett programarbete påbörjades men lades ned efter att 
omfattande undersökningar av marken genomförts. 

2012-11-27 § 104 beslutade KSLU att planen endast ska omfatta den del av området 
som redan idag är planlagd, området öster om befintligt planområde Fridhem ska 
därmed inte omfattas av den nya planen. 

Detal jplanes syfte är att ändra den befintliga planen som enbart medger 
industriverksamheter till att även tillåta fordonsservice samt handel med 
sällanköpsvaror. Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att sända ut detaljplaneförslaget på 
samråd. 

SAIAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltning 

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 
Samhällsbyggnadskontoret 

Planering och utveckling 
sofia.elrud@sala.se 

Direkt : 0224-74 73 24 
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Till detaljplanen hör följande handlingar 
Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning 
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Fridhem ligger öster om Sala centrum och är ett etablerat 
verksamhetsområde i staden. Området omfattas i dagsläget av 
stadsplan för Fridhem från 1971. Planen medger markanvändningen 
industri respektive småindustri. Området har byggts ut under 
många år men är ännu inte är fullt utbyggt enligt gällande plan. 

I detta förslag till detaljplan ändras markanvändningen till att även 
omfatta fordonsservice samt handel med sällanköpsvaror. 
Ändringen innebär att de handels- och fordonsverksamheter som 
redan finns inom området blir planenliga. Eftersom hela 
planområdet ännu inte är helt utbyggt innebär planförslaget en 
möjlighet att tillåta olika typer av företagsetableringar även på 
obebyggda delar av kvartersmarken. 

Planens syfte är att ändra den befintliga planen som enbart medger 
industriverksamheter till att även tillåta fordonsservice samt handel 
med sällanköpsvaror. 

Planområdet Fridhem ligger i utkanten av centrala Sala, ca 1,5 km 
öster om Stora torget. 

Området är ca 30 ha stort och obebyggda delar ägs till stora delar av 
Sala kommun. Redan avstyckade och bebyggda fastigheter är 
privatägda. 

Ofärgade markområden är privatägda och gulmarkerade områden ägs av 

kommunen, hösten 2013. (Kartan visar ej de delar/fastigheter där 
ägarbytejfastighetsreglering pågår) 

En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett 
område och beskriva hur området avses förändras eller bevaras. När 
detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida 
bygglovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och 
bygglagen (PBL). Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet 
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genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med så kallat enkelt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur t Illustrerar i vilket skede den här detaljplanen befinner sig 

Samråd 

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. 
Förslaget skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut 
i kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från 
fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, 
organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehåller även Samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. 
Ärendet bereds innan antagandet i kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som 
skriftligen har framfört synpunkter och som inte har blivit 
tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är 
det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 
hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen 
vars beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 
när överklagandetiden löpt ut. 

Planområdet angränsar till järnvägen i norr vilken utgör riksintresse 
enligt 3 kap 8 § Miljöbalken (MB). Söder om planområdet ligger 
riksväg 56/72 som också utpekas som riksintresse enligt MB 3:8. 

I Sala kommuns översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, anges att 
generellt sett ska den jordbruksmark som finns inom kommunen 
antingen bibehållas eller utökas. Utöver detta pekas ett antal 
allmänna intressen ut, inga av dessa berör dock det aktuella 
planområdet 

Planområdet omfattas även av den ännu icke antagna fördjupade 
översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad. Fördjupningen 
(FÖP:en) avses tas upp för antagande under våren 2014. 
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I utställningshandlingen pekas Fridhem ut som ett befintligt 
verksamhetsområde i behov av utveckling. Markanvändningen 
föreslås utökas från att enbart medge industriändamål till att även 
omfatta handel med sällanköpsvaror. Enligt FÖP:en lämpar sig 
området väl för verksamheter som kräver ett skyddsavstånd på 
högst 200 meter på grund av dess läge i förhållande till befintlig 
bostadsbebyggelse. 

Inom Frihemsområdet saknas i dagsläget re kreativa grönytor vilket i 
FÖP:en föreslås utvecklas, t ex i kombination med ytor för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Området angörs från riksväg 56/72 som pekas ut som primär 
transportväg för farligt gods. Vägen är en entre till staden och dess 
utformning bör, enligt FÖP:en, utredas vidare. 

Planområdet omfattas av stadsplan för Fridhem (plannr 3095) som 
vann laga kraft 1971. stadsplanen medger markanvändningen 
industri respektive småindustri. l väster och söder finns ett stråk 
med allmän plats so m i planen benämns som parkmark stadsplanen 
omfattar även del av riksväg 56/72 i områdets södra del. Det nu 
aktuella planförslaget för Fridhem avses ersätta stadsplanen med 
undantag för parkmarken söder om kvartersmarken samt riksvägen. 

Gällande plankarta över Fridhemfrån 1971. 

För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras 
för att utreda om planens genomförande kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt 
miljöbalkens 6 kap 11§ genomföras och därmed även en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

'"" 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att genomförandet av 
detaljplanen för verksamhetsområdet Fridhem inte riskerar 
medföra betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i 6 
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kap 11§ MB. Miljökonsekvensbeskrivning ska därmed inte 
upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

Framtagandet av en ny detaljplan för verksamhetsområdet Fridhem 
aktualiserades i samband med ett beslut (KSLU 2011-10-25) om att 
undersöka möjligheten att utöka verksamhetsområdet österut. Ett 
programarbete påbörjades men lades ned efter att omfattande 
undersökningar av marken genomförts. 

2012-11-27 § 104 beslutade KSLU att planen endast ska omfatta den 
del av området som redan idag är planlagd, området öster om 
befintligt planområde ska därmed inte omfattas av den nya planen. 
Planändringens syfte är vidga områdets användning till att även 
möjliggöra handel och annan service inom området. l samband med 
planläggningen moderniseras och uppdateras bestämmelserna efter 
rådande förhållanden. 

Planarbetet har inte föregåtts av något programarbete eftersom den 
ändring som planen innebär bedöms vara av sådan ringa omfattning 
och karaktär att program inte är nödvändigt. Planens karaktär och 
det faktum att området redan är planlagt för i princip det ändamål 
som föreslås ligger även till grund för bedömningen att planarbetet 
kan ske med enkelt planförfarande. 

Planområdet gränsar mot Sagån i väst och lsätrabäcken i öst som 
båda omfattas av ett strandskydd om 25 m. Längs dessa vattendrag 
är strandskyddet upphävt inom planområdet vilket innebär att 
planområdet i dagsläget inte omfattas av strandskydd. 

Enligt Miljöbalken17 kap 18 g§ återinträder strandskyddet när en 
detaljplan ersätts med en ny detaljplan. Strandskyddet kommer 
därför åter att upphävas i den nya planen. Upphävandet gäller inom 
hela planområdet. 

KORTFATIAD Planområdet ligger i utkanten av Sala tätort, strax öster om centrum. 
OMRÅDESBESKRIVNING Det avgränsas av järnvägen i norr, parkmarke n i anslutning till 

riksväg 56/72 i söder och Sagån i väster. Öster om planområdet 
breder åkerlandskapet ut sig. 

På andra sidan Sagån fortsätter verksamhetsområdet med liknande 
karaktär och användning. Norr om järnvägen ligger villaområdet 
Norrberg med friliggande villor och radhus. Söder om riksvägen 
ligger Norrby kyrka som i östangränsar till jordbruksmark 
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Området utgörs till större delen av planlagd mark för 
industriändamål samt en mindre andel parkmark i den västra delen. 
Större delen av industriområdet är utbyggt med blandad bebyggelse 
och stora asfalterade ytor samt vägar. Några av tomterna, främst de i 
den västra delen, har anlagda gräsytor och sparad trädvegetation. 
Den oexploaterade delen i öster utgörs av åkermark. Området 
saknar rekreativa grönytor. 

Förändringar 
Fördelningen mellan kvartersmark och a llmän plats är oföränd rad i 
förhållande till gällande plan. Området närmast vattnet som i 
gällande plan är planlagt som parkmark, får i den nya planen 
användningen NATUR. 

Ett antal geotekniska undersökningar har gjorts i området under 
årens lopp, i samband med etableringar och senast i samband med 
det avbrutna programarbetet för ett utvidgat Fridhem. Dessa visar 
att marken består, under ett skikt av torrskorpelera, av lös lera med 
varierande djup ner till fast grund (berg eller morän) . Lerdjup på 
upp till 20-25 meter har uppmätts inom de ännu obebyggda delarna 
av området. 

Lerdjupet innebär svåra markförhållandena inom delar av området 
och detaljerade undersökningar måste utföras i ett senare skede 
som underlag för projektering av såväl byggnader som körytor. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark. strategin har fastställ t platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Inom planområdet bör de platsspecifika riktvärdena för Sala 
kommun inte överskridas. Om det finns misstankar om andra 
föroreningar än de som kommer från Sala Silvergruva ska 
markprover tas för att utreda detta. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom högriskområde för radon. Frågor rörande radon hanteras i 
bygglovskede t. 

Inom området finns inga vattenområden men området gränsar till 
Sagån, en av kommunens viktigaste recipienter. Ån ä r av 
otillfredsställande ekologisk status och pekas i den fördjupade 
översiktsplanen för staden (Plan för Sala stad, utställningshandling) 
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ut som spridningsväg för vattenanknutna växt- och djurarter. 

Öster om planområdet ligger Isätrabäcken som också är hårt 
belastad av föroreningar och svåra grundvattenförhålland en. 
Vattendraget är översvämningsbenäget och översvämningar sker 
mot Uppsalavägen vid höga flöden. (se även under rubrik Dagvatten) 

Inga kända fornlämningar finns inom området. Om fornlämningar 
påträffas i samband med exploateringen måste arbetet, i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och 
anmälan göras till länsstyrelsen. 

Förutsättningar 
l området finns ca 40 företag etablerade. Många är inriktade mot 
industriell verksamhet och fordonsservice men handelsverksamhet 
förekommer också. Ytterligare andra verksamheter i området är 
tryckeri och bowlinghall. Inga bostäder finns i området. 

Tomtstorlekarna varierar men är alla relativt glest bebyggda (10-40 
%av tomten) och på flera av tomterna fi nns upplag med 
skrymmande föremål. 

De byggnader som finns i området varierar i storlek och höjd. Även 
byggnadernas placering på tomten varierar, förutom mot 
Uppsalavägen där byggnadernas långsidor är placerade i linje med 
byggrätten mot gatan. 

Planområdet är relativtglest bebyggt med byggnader med olika karaktär, i 

varierande storlek. 

Förändringar 
Inom planområdet finns ett fåtal oexploaterade tomter /fastigheter. 
Dessa ligger i den nordöstra delen. 

Planförslaget medger markanvändningen industri av icke störande 
karaktär, fordonsservice samt handel med sällanköpsvaror, det vill 
säga verksamhetstyper som redan idag finns etablerade i området. 
Planbestämmelserna syftar till att bekräfta redan befintlig 
användning samt möjliggöra för nya företagsetableringar med olika 
inriktning. 
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Bestämmelsen för handeln har preciserats. Detta för att området 
lämpar sig mindre bra för detalj- och dagligvaruhandel/ 
livsmedelshandel, på grund av sitt läge strax utanför stadskärnan, 
utan fungerar bättre för handelsetableringar med inriktning mot 
sälla nköpsvaro r.t 

Andel bebyggd mark inom befintliga tomter varierar mellan cirka 
10-40 %, därför föreslås en exploateringsgrad på 40 %. 

Liksom i gällande plan tillåts en byggnadshöjd på 7 meter för de 
fastigheter som ligger utmed riksväg 56/72 och Sagån. För 
resterande delar tillåts en byggnadshöjd på 12 meter. 

Del av byggnad på de fastigheter som angränsar mot Uppsalavägen 
(riksväg 56/72) eller åkermarken öster om planområdet, ska 
placeras i byggrättslinje mot dessa områden. Detta för att skapa ett 
enhetligt intryck mot Uppsalavägen, som utgör en entre till staden. 

Fridhem är primärt ett område med arbetsplatser. Då detaljplanen 
medger industri, handel och fordonsservice möjliggörs etableringar 
som kan innebära ett tillskott av arbetsplatser i området och inom 
kommunen. Inga bostäder planeras inom området. 

Planområdet ligger i utkanten av centrala Sala med god tillgång till 
såväl offentlig som kommersiell service. Genom att medge handel i 
det delvis redan utbyggda verksamhetsområdet ökar möjligheterna 
till kommersiella serviceetableringar även inom planområdet. 

Området är relativt plant vilket underlättar framkomligheten för 
personer med begränsad rörlighet. Gatorna är breda och asfalterade 
men saknar separata gång- och cykelbanor och övergångsställen 
vilket är negativt för trafiksäkerheten i området. 

Förutsättningar 
Buller 
Verksamheter inom området kan upplevas störande för 
omgivningen. Den största bullerkällan antas dock vara trafikbuller i 
form av t.ex. transporter till och från verksamheterna i om rådet. 
Externa bullerkällor utgörs framförallt av buller från omgivande 
vägar och järnvägen. 

Vibrationer 
Vibrationer kan förekomma från den närliggande järnvägen. 

1 Fridhem pekas i "Sala kommun, stadskärnan Handels-, trafik- och parkeringsutredning" ut som lämplig för extern handel (den 

externhandel som enlig utredningen bör bli aktuell är av volym handels- och stormarknadskaraktär, d v s sådan handel som inte få r 

rum och inte heller passar i stadskärnan). Utredningen utfördes på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning av Nordplan år 2006. 
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Norr om området finns bostäder, större delen av dessa ligger norr 
om järnvägen och har anpassats efter de skyddsavstånd som 
järnvägen kräver. Järnvägen utgör dock inte incitament för 
etablerandet av störande verksamheter inom området utan innebär i 
sig en störningskälla som adderas till de störningar som förekommer 
inom området. 

Planen medger mindre störande industri verksamheter, vilka kan 
behöva ett kortare skyddsavstånd (upp till200 meter). 
PARK/NATUR-områdena som ligger i söder och väster om 
tomtmarken fungerar i viss mån som buffertzoner mot omgivningen. 

skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Biltrafik 
Området angörs huvudsakligen via riksväg 56/72. Infart till området 
finns även i norr, från Långgatan. 

En vägslinga är utbyggd i området i enlighet med gällande plan. 
Förslag till detaljplan innebär att två nya vägar kan anläggas i den 
östra delen av planområdet Avsikten med att reservera mark för 
dessa är för att skapa bättre förutsättningar för ändamålsenliga 
tomter i den ännu icke avstyckade och bebyggda delen av området. 

Gång- och cykeltrafik 
Inom planområdet finns inga separata gång- och cykelvägar. Gång
och cykeltrafik hänvisas till bilgatan. Gatan är bred och utrymme 
finns att anlägga separat gång/cykelbana inom befintligt vägområde. 
Det skulle sannolikt innebära en ökad trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

Planområdet trafikeras inte av kollektivtrafik. Närmaste 
busshållplats finns utmed riksväg 56/72, den trafikeras av Upplands 
lokaltrafik. Närmare centrum, väster om Sagån, finns busshållplatser 
som trafikeras av Västmanlands lokaltrafik. 

Parkering och varurnottagning ska ske på kvartersmark 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-12 att anta en 
parkeringsnorm för bilplatser på kvartersmark Där anges att 30 
bilplatser ska anordnas per 1000 m2 BTA för mark där handel- och 
centrumändamål medges och 10 bilplatser per 1000 m2 BTA för 
industriändamåL 

Utfartsförbud gäller mot den del av Fridhemsgatan som angör 
området i söder från riksväg 56/72 samt mot Långgatan i norr. 
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Planområdet tillhör verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp. Kommunala spill- och vattenledningar ligger i 
Fridhems gatan. 

Genom Fridhem går en vattendelare för dagvatten vilket innebär att 
västra delen av Fridhem avvattnas till Sagån och den östra till 
!sätra bäcken. Inget av vattendragen uppnår god status och de är 
båda hårt belastade varför en bara dagvattenhanteringen inom 
Fridhem är av betydelse. l takt med att området byggs färdigt 
kommer sannolikt fler ytor hårdgöras och mer dagvatten kan 
därmed alstras. 

Fördröjning av dagvatten bör så långt som det är möjligt ske lokalt, 
inom fastigheten. Det skulle innebära en utjämning av flödet vid 
kraftig nederbörd. Befintliga ledningar är underdimensionerade och 
problem med översvämning har förekommit på grund av den 
otillräckliga kapaciteten i befintligt nät men även på grund av dåligt 
flöde i Isätrabäcken. Muddring har utförts i syfte att lindra 
problemen. 

En dagvattenutredning har tidigare genomförts för den planlagda, 
men ännu oexploaterade, delen av området i syfte att hitta en 
dagvattenlösning som ger möjlighet att hantera belastningen från 
fler hårdgjorda ytor men även bidra till att befintliga 
dagvattenproblem i området avhjälps. 

Utredningen föreslår en dagvattendamm eller underjordiskt 
magasin, för att säkerställa att dagvattnet kan ta sig ut ur Fridhems 
ledningsnät, oavsett nivå på lsätrabäcken. Från nya fastigheter 
föreslås nya dagvattenledningar för att inte belasta befintliga. 

Föreslagen damm ligger utanför planområdet och omfattas inte av 
denna detaljplan. 

Inom området finns möjlighet för fastigheterna att ansluta till 
fjärrvärmenätet som finns utbyggt inom stora delar av planområdet 

Planområdet elförsörjs av Sala H e by Energi. 

Kommunen hämtar i dagsläget avfallskärlen vid varje fastighet. 
Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
skall även följa kommunens riktlinjer och källsortering. 

Kända ledningsägare inom planområdet är: 

Sala kommun 
Sala-Heby Energi Värme AB 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
Liden Data Internetwork AB 
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De flesta ledningar inom området är dragna på allmän platsmark, 
d.v.s. i områden med användnigen LOKALGATA och NATUR. 
Reservat för befintliga ledningar inom kvartersmark markeras med 
u-områden. 

Nedan följer en sammanfattande lista på de förändringar som den 
nya planen innebär i förhållande till gällande plan från 1971: 

Fler användningssätt tillåts;fordonsservice och handel med 
sällanköpsvaror. 
Användningssätten Industri respektive Småindustri ändras 
till Mindre störande industriverksamheter inom hela 
planområdet. 
Placeringsbestämmelse som reglerar bebyggelsens placering 
utmed Uppsalavägen och åkermarken införs. 
Exploateringsgraden höjs, från 30% till40 %. 
Parkmarken i den västra delen av planområdet ändras till 
NATUR 
Mark för nya vägavsnitt reserveras i den östra delen av 
planområdet i syfte att åstadkomma ändamålsenliga 
fastigheter. 

Eftersom planförslaget i många avseenden inte skiljer sig från 
gällande plan är konsekvenserna av dess genomförande till stora 
delar de samma som för gällande plan. Planförslagets genomförande 
innebär dock att ett större spann av verksamhetstyper kan etableras 
inom området än som tidigare varit möjligt enligt gällande 
plan bestämmelser, detta eftersom användningssättet utökas. 

De nya vägdragningarna i den östra delen av planområdet gör det 
möjligt att stycka av den tidigare oexploaterade marken i flera 
mindre fastigheter, vilket innebär en större flexibilitet. 
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Genomförandefrågor 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

Tidplan 

Ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap 

Genomförandetid 

FASTIGHETSRÄTISLIGA 
ÅTGÄRDER 

Fastighetsbildning 

TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande enligt plan- och 
bygglagen under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

Mars 2014 

mars 2014 

maj-juni 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunstyrelsens protokoll. Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark 

Kommunen ansvarar för skötsel och utbyggnad inom allmän plats. 
Exploatör /byggherre ansvarar för genomförande av anläggningar 
inom kvartersmark Nuvarande/blivande fastighetsägare ansvarar 
för underhåll och drift av byggnader och andra anläggningar inom 
kvartersmark 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. 
Kommunen har då möjlighet att ändra eller upphäva planen, utan att 
ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas. 

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som 
är en förutsättning för planens genomförande. Allmän plats 
(LOKALGATA) som tidigare varit kvartersmark överförs till lämplig 
kommunal fastighet. Kvartersmarken är uppdelad i många olika 
fastigheter och den obebyggda delen avses att delas in i flera nya 
fastigheter i takt med att området byggs ut. Exploatörerna bekostar 
erforderlig fastighetsbildning. 

Utredningar inför bygglovprövningjbygganmälan 
Exploatörerna bekostar de utredningar som är nödvändiga för 
bygglovprövningen. 



EKONOMISKA 

ÅTGÄRDER 

Planekonomi 

Ledningar 

13 (13) 
FRIDHEM VERKSAMHETSOMRÅOE 

SAMRÅDSHANDLING 

Kända ledningsägare inom planområdet är, Sala kommun, Sala-Heby 
Energi Värme AB Sala-Heby Energi ElnätAB, Liden Data 
Internetwork AB och Skanova. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända, ledningar som 
berörs av detaljplanen. Det åligger exploatörerna att undersöka om 
ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta berörda 
ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas 
tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. Flytt av 
befintliga ledningar bekostas av exploatören. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovprövning. 

Detaljplanen har tagits fram av Enhetenför Planering och Utveckling, 
och plankonsul t, Tengbomgruppen AB i samarbete med andra 
kontor inom Kommunstyrelsens förvaltning, Sala kommun. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Eleonore Albenius 
Plankonsult, Tengbom 
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Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fridhem verksamhetsområde 
Sala kommun, Västmanlands län 

Om en detaljpl;:ms genomförande kan antas medföra bet'jdande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 §genomföras. Inom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovs bedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens miljöingenjör vid 
tekniska förvaltningen. Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen 
berör, vid ett genomförande. 

Tabell l : Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen 
berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. 

FRÅG EST ÄLLN l NG BMP GRÄNSAR TILL 
BMP 

Ekologiskt känsliga områden, MKN för vatten x 

Strandskydd 

Dagvatten 

Förorenad mark 

Sala stads småstadskaraktär, stads bild 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 

EJ BMP 

x 

x 

x 

x 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 §i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning e nligt 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224·747 303 

Fax: 0224- 188 50 
kommun.info@sala .se 

www.sala.se 



"-" SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Detaljplanen för Fridhem verksamhetsområde, har vid ett genomförande, inte 
bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. 

Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer att redovisas i plan beskrivningen. 

Beslutet om miljöbedömningen kan komma att revideras under planprocessens 
gång om uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. 

Eleonore Albenius 
Planarkitekt Tengbom 

Sofia Elrud 
Handläggare 

Magnus Holmberg Muhr 
Samhällsbyggnadschef 
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2014-02-26 

BILAGA TILL BESLUT OM SAMRÅD 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Ink. 2014 -02- 2 6 
Oiarienr_.?()f).j. j 1 DS 1Aktbilaga /,, 
Opb: 

Barnchecklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Detaljplan Fridhem verksamhetsområde 

Bedöms beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i 
framtiden? 
På vilket sätt?/ Varför inte? 

JAO NEJ 181 

Detaljplanen gäller ett industriområde och antalet barn och ungdomar som rö r sig i området bedöms vara 

mycket begränsat. Skillnaderna från befintlig plan är få och anses inte nämnvärt påverka barn och unga. 

Införandet av markanvändningen handel skulle möjligen på längre sikt kunna innebära en viss ökning av 

antalet besökande i förhållande till tidigare detaljplans användning - enbart industri. Men ökningen av 

antalet besökande barn begränsas troligen av bestämmelsen om att endast sä llanköpshandel til låts. 

VID JA SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS l 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta 
rummet? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här ... 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här ... 

3. Innebär beslutet att barnets rätt tilllikvärdiga villkor beaktas med 
tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, 
tro eller social ställning? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här ... 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här .. . 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här ... 

JA D NEJ D 

JA D NEJ D 

JA D NEJ D 

JA D NEJ D 

l 



Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför 
behöver få en särskild barnkonsekvensanalys. 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis f rämja 
helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

l. Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten tillliv och utveckling, i 
beslutsfa tta n det? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

• FN:s barnkommitte har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket 
tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. samhällsekonomiska 
eller säkerhetspolitiska. 

• principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt t ill skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. 

• beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att 
tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa 
måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder övervägas. 

• till prior iterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

2. Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet? 

3. Barns och ungdomars rätt tilllikvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funkt ionshinder, tro, ställning 
etc.? 

Har hänsyn tagits t ill barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? (artikel 23) 

• all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som ligger till grund 
för olik behandling är rimliga och objektiva 

• barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhå llande ti ll andra grupper av barn. 

• ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk t illhörighet ökar bland barn 
och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt 
uppmärksam på följande: 

• allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdoma r drabbade 

• skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

• självförtroende 

• droger och tobak- tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

4. Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, bedömningen 
om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av de 
vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommitten framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den lokala 
nivån. 

• ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 
ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

• i fall där beslut berör barn på ett personligt plan- har barnet fått säga sin mening? 
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Viljeyttring om fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 
2015 
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Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande 
programperiod 2015-2021. Sala kommun vill meddela att vi vill medverka i Leaders 
efterföljare Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande 
området för Leader Nedre Dalälven) under programperioden 2015-2021. 

Kommunen är beredd att medfinansiera verksamheten och för år 2015 betala 
motsvarande belopp som kommunens årskostnad varit under innevarande 
programperiod 2008-2014. (281 503. Kr). 

Under år 2015 då formerna för finansiering och kommunernas medverkan klaras ut, 
görs en ny fördelning mellan kommunerna för de resterande sex åren 2016-2021, 
med utgångspunkt från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i 
vilken omfattning man önskar ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla 
vissa fonder, d.v.s. delar av programmet för Lokalt ledd utveckling) m. fl. ännu så 
länge okända faktorer. Under 2015 regleras inbetalt för 2015 så att var och en 
kommun erlägger rätt belopp för hela perioden 2015- 2021. 

För Sala kommun 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 

information@ sal a. se 
www.sala,se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

l nformationsenheten 
a n de rs.j ohansson@sa la .se 
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Fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 2015 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod 
2015-2021. Informationen från centralt ansvariga myndigheter har dock dragit ut på tiden och 
i dagsläget finns inga närmare officiella uppgifter om hur stödet tilllandsbygdsutvecklingen 
ska utformas. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en ambition med en 

flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden och Fiskefonden men även en mindre del 
från Regionala fonden och Sociala fonden i något som tillsammans benämns Lokalt Ledd 
Utveckling (LLU). Det nya LLU kommer att använda leadermetoden baserad på 
underifrånperspektiv och ett trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga 

sektorn. 

Då våra medverkande kommuner efterfrågar information for fortsättningen i kommande 
programperiod och vi behöver en viljeyttring från kommunerna, har vi i det följande tagit upp 

de centrala frågorna i den fortsatta verksamheten inför och under kommande pro gramperiod. 

För att kunna fortsätta processen behöver vi veta kommunens inställning. 

Vi är därfor tacksamma for respons på bifogade brev så snart som möjligt. 

Ett axplock av bilder på projekt i de olika kommunerna bifogas också. 

Kalle Hedin, Kia Olofsdotter, 
Ordforande i Leader Nedre Dalälven Verksamhetsledare i Leader Nedre Dalälven 
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Fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 2015 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod 
2015-2021. Informationen från centralt ansvariga myndigheter har dock dragit ut på tiden och 
i dagsläget finns inga närmare officiella uppgifter om hur stödet tilllandsbygdsutvecklingen 
ska utformas. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en ambition med en 
flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden och Fiskefonden men även en mindre del 
från Regionala fonden och Sociala fonden i något som tillsammans benämns Lokalt Ledd 
Utveckling (LLU). Det nya LLU kommer att använda leadermetoden baserad på 
underifrånperspektiv och ett trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga 
sektorn. 

Då våra medverkande kommuner efterfrågar information får fortsättningen i kommande 
programperiod och vi behöver en viljeyttring från kommunerna, har vi i det följande tagit upp 
de centrala frågorna i den fortsatta verksamheten inför och under kommande programperiod. 

strategi för kommande programperiod 

En fårutsättning får att bilda ett område får Lokalt ledd utveckling (det som idag är 

Leaderområde) är att en utförlig och konkret strategi inlämnas till Jordbruksverket 
Anvisningar från Jordbruksverket om vad strategin ska innehålla och hur den ska utformas har 
dragit ut på tiden och beräknas nu komma under april-maj. Strategin ska sedan vara inlämnad 
under senhösten 2014. 

Vi anser att den utvecklingsplan som finns får Leader Nedre Dalälven under innevarande 
programperiod i allt väsentligt kan utgöra ett ramverk får kommande strategi och ansökan om 
att fortsätta arbeta med landsbygdsutvecklingen i vårt område i det nya Lokalt ledd 
utveckling. 

Under hand har bl.a. framkommit från Jordbruksverket att man kommer att kräva att 
områdenas strategier ska vara mer konkreta och av mindre generell karaktär. 

l det följande tas kortfattat upp huvudpunkterna i vad som kommer att ingå i en detaljerad 
strategi. Strategin ska konkretisera vad vi vill göra och innehålla kvalitativa och kvantitativa 
mätbara mål. 



Huvudfokus är att ökat antalet arbetstillfållen 

För att en strategi för Lokalt ledd utveckling ska godkännas av beslutande myndigheter, 
främst Jordbruksverket, krävs att den har tydligt fokus på att medverka till en ökning av 
arbetstillfall en. Det är en skärpning jämfört med hur det varit tidigare. Detta krav är något 

som passar oss väldigt bra då vi mer än ett stort flertal andra leaderområden, 63 st under 
innevarande programperiod, i båda programperioderna haft detta tillsammans med att 
medverka till inflyttning som de obligatoriska urvalskriterierna. Frågan till sökande av 
projektmedel, med undantag för mindre ungdomsprojekt, har alltid varit "Hur bidrar det här 
projektet till nyaförsörjningsmöjligheter?" Det har varit LAG: s (styrelsens) viktigaste 

uppgift att bedöma vilka förutsättningar de projekt som beskrivs i ansökningarna skulle ha att 
bidra till nya eller bevarade försörjningsmöjligheter. I en första strategidiskussion inför 
kommande programperiod diskuterades i LA G om vi skulle lätta på detta och även kunna se 
till att bredare öka attraktionskraften i bygden. Med de förhållandevis hårda bedömningar som 

vi tillämpat vad gäller kraven på att skapa nya arbetstillfallen anser vi att det finns utrymme 
för ett sådant vidare perspektiv utan att riskera att en kommande strategi inte skulle 
godkännas. Vi anser sålunda att även projekt som handlar om ökad attraktionskraft i området 
och som mer indirekt och långsiktigt leder till inflyttning/minskad utflyttning och nya 

arbetstillfallen ska kunna fli stöd. 

Geografin 

Med lite smärre justeringar har learlerområdet haft samma omfattning under de hittillsvarande 
13 åren. Inför ansökan år 2000 om att få bli ett learlerområde deltog vi i en tävling där initialt 
l O områden valdes ut i Sverige bland 32 sökande områden. I samband därmed tydliggjorde vi 

vad som är gemensamt och utmärker området historiskt, naturgeografiskt, vad gäller natur
och kulturmiljövärden, näringslivsmässigt, mm. Den huvudsakliga innebörden av denna 

beskrivning kommer att vara viktig även i den ansökan som ska göras inför kommande 
programperiod. Vi ser idag inte anledning att mer än marginellt ändra geografin för ett 

kommande arbete i området enligt leadermetoden. Learlerområdets nuvarande omfattning 
framgår av http:/'ieader-nedredalalven.org 

Vissa tätorter har hittills undantagits av kommunerna 

Under de två hittillsvarande programperioderna har kommunerna själva valt vilka delar som 
ska ingå i leaderområdet. Flera har valt att undanta hela eller delar av centralorten. Särskilt för 

en del ungdomsprojekt har det i en del fall medfört problem, då ungdom från omgivande 

landsbygd och mindre näraliggande orter utövar sina intressen i centralorten. Genom 
möjligheten att även kunna använda regionala fonden och sociala fonden kan detta problem 
överbryggas, liksom att eventuella undantag av centralorterna görs på ett sådant sätt att även 

landbygdsfonden kan användas i ungdomsprojekt i centralorterna. Det kan även öppna 
möjligheter för vissa typer av andra projekt i de tidigare undantagna tätorterna. 



Fiskefonden 

För Nedre Dalälvens del passar det utmärkt med en samverkan med fiskefonden, EU:s 
fiskeområde (FOG). Ett första seminarium om detta äger rum den 12 februari tillsammans 
med de fyra berörda länsstyrelserna. Inbjudan till seminariet har tidigare utsänts till olika 
intressenter, bl.a. de kommunala kontaktpersonerna i Leader Nedre Dalälven, bifogas. 
En sådan samverkan skulle bl.a. handla om att främja en hållbar utveckling av fritidsfiske, 
fisketurism och det småskaliga yrkesfisket längs kusten. I fokus får en hållbar utveckling står 
naturligtvis frågor kring skydd och återställande av den biologiska mångfalden i 
vattenmiljöerna med bl.a. öppnande av vandringsvägar i älven och andra, mindre vattendrag. 

Fortsatt fokus på miljöfrågorna 

Kommande programperiod kommer att ha fortsatt starkt fokus på miljöfrågorna. Så har också 
varit fallet i de två utvecklingsstrategier som styrt arbetet i Leader Nedre Dalälven. Detta 
passar väl in i det omfattande arbete som gjorts med hjälp av bl.a. stöd från Leader med att bli 
ett av UNESCO utvalt Biosfårområde. Detta arbete lyckades också. Efter ansökan 
undertecknad av de berörda kommunerna (alla i leaderområdet), de fyra landshövdingarna 
och nominerad av svenska regeringen utsåg UNESCO år 20 Il Nedre Dalälven till Sveriges 
tredje biosfårområde. UNESCO:s beslut bekräftar att området har unikt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete får hållbar utveckling. Inom den Lokalt 
ledda utvecklingen kommer hållbar social och ekonomisk utveckling samt bevarande av 
biologisk mångfald att genomsyra hela verksamheten. Projekt som i särkilt hög grad främjar 
en hållbar utveckling kommer att prioriteras högre medan projekt som motverkar sådan 
utveckling inte kommer att beviljas stöd. 

Ungdomsfrågor 

Under de hittillsvarande två programperioderna har ungdomar i åldern 15 - 27 år haft 
möjlighet att få projektstöd både för mindre projekt genom ungdomscheckar och genom 
fullskaliga projekt. Som nämnts ovan har det fårhållandet att centralorterna i huvudsak varit 
undantagna inneburit begränsningar får ungdomsprojekten. För att öka engagemanget från 
ungdomarnas sida är ambitionen att under kommande programperiod möjliggöra 
ungdomsprojekt även i de tidigare undantagna delarna. För att stärka områdets attraktionskraft 
både på kort och längre sikt är det av stor betydelse att öka ungdomsinslaget i kommande 
programperiod. De närmare formerna för detta får utformas i kommande strategi, i samarbete 
med fåreträdare får ungdomarna. 



Integration 

Hittills har Leader Nedre Dalälven inte arbetat med integrationsfrågorna i nämnvärd 

omfattning då det endast kommit in ett fåtal ansökningar om projekt med fokus på integration. 
situationen kan mycket väl ändras under kommande period och särskilt om centralorterna 

kommer att ingå i verksamhetsområdet. Det vore en styrka om kommande lokalt ledda 
utveckling kunde öka antalet projekt som främjar integration i vårt område. 

Kompetensförsörjning 

Nu sker stora pensionsav gångar, vilket är märkbart både i offentlig och privat sektor. Inom 

flera områden är rekrytering av rätt kompetens ett ökande problem. Kommande Lokalt ledd 
utveckling kan medverka i projekt som kan främja kompetensforsörjningen. 

Jämställdhet 

I utvecklingsstrategin for innevarande programperiod (finns på http://leader

nedredalalven.org) framtogs statistik som belyser jämställdhetssituationen. Den visade att 

området kännetecknas av traditionella strukturer med avseende på roller och livsvillkor for 

kvinnor och män. Samtidigt visar den omfattande utvärdering som gjordes av Leader+ en i 
huvudsak jämn könsfordelning av verksamma i projekt av mer allmän utvecklingskaraktär. 

Ä ven i projekt som kunde forväntas ha dominans av endera könet har man varit framgångsrik 
med att få med projektdeltagare från det traditionellt underrepresenterade könet. Bl.a. gäller 

det i projekt for utveckling av entreprenörskap i olika former. I den pågående utvärderingen 
kan skönjas tendenser att denna utveckling fortsätter. 

En kommande lokalt ledd utveckling kommer att fortsätta verka fOr att minska den 

traditionella könsfordelningen. 

Organisation 

Vi ser ingen anledning att frångå den organisation av verksatnheten son1 fungerat väl sedan 
arbetets början for 13 år sedan. Det innebär att det finns en styrelse (LAG) med lika många 
fåreträdare från vardera av de tre sektorerna offentlig (i vårt fall kommunerna), privat och 
ideell. Under innevarande programperiod har styrelsen bestått av sju ordinarie och två 

suppleanter från vardera sektorn. Det innebär att alla nio kommunerna haft en ordinarie eller 

suppleant i LAG (suppleanterna har alltid närvarorätt). Kommunen får själv avgöra vem de 
vill ha i LAG. Varje kommun har också en kontaktperson med uppgift att medverka med 

information om Leaders möjligheter i kommunen. Kontaktpersonerna har haft en viktig 
funktion att fylla for att främja tillströmningen av välgjorda ansökningar från sökanden i sina 
hemkommuner. 



Den främsta uppgiften for LAG är bedöma och besluta om projektansökningar. Till sitt 

forfogande har LAG ett kansli som leds av en verksamhetsledare. Bemanningen i övrigt 

påverkas av hur administrationen fordelas mellan de enskilda områdena i landet, de regionala 

och de centrala myndigheterna. Denna fOrdelning är inte klarlagd i nuläget. 

Finansiering 

I nuläget finns inget underlag från Regeringen eller Jordbruksverket om finansieringen av 

kommande programperiod. Sannolikhet kommer i vart fall mer detaljerade besked till de olika 

områdena som ansöker om att bilda Lokalt ledd utveckling i frågan att dröja till2015. 

För att vi inte ska få ett glapp i finansieringen 2015, vilket skulle få mycket allvarliga 

konsekvenser for möjligheterna att komma igång med kommande programperiod, foreslås att 

det fOrsta året 20 l 5 finansieras efter samma grunder och fordelning som vart och ett av åren 

under perioden 2008 - 20 I 4. 

Under 20 I 5 då formerna fOr finansiering och kommunernas medverkan klarats ut görs en ny 

fordelning mellan kommunerna for de resterande sex åren 2016-2021, med utgångspunkt 

från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i vilken omfattning man önskar 

ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla vissa fonder, d.v.s. delar av programmet fOr 

Lokalt ledd utveckling) m.fl. ännu så länge okända faktorer. Under 2015 regleras inbetalt for 

2015 så att var och en kommun erlägger rätt belopp med utgångspunkt från hur man slutgiltigt 

väljer att delta fOr hela perioden 2015-2021. 

Uppväxling av kommunala medel 

Det sammanlagda learlerstödet som betalats ut eller -beträffande pågående projekt -beslutats 

om är 4,2 gånger så stort som kommunernas insatser i leaderpotten. Om man istället sätter de 

kommunala medlen i relation till de totala resurserna som används i leaderprojekten, inklusive 

ideellt arbete, blir uppväxlingen 7, J gånger. Den sistnämnda kvoten är med stor sannolikhet 

en underskattning, eftersom det är mycket vanligt med underrapportering av det ideella 

arbetet som utfors inom projekten. 

Effekter av hittills utf6rt learlerarbete 

Det arbete som pågått inom Leader Nedre Dalälven sedan år 200 l har bidragit till resultat av 

många olika slag, dels direkta effekter i form av arbetstillfållen och inflyttning av 

permanentboende och f6retag, dels indirekta effekter som utgörs av uppbyggnad av resurser 

fOr den fortsatta utvecklingen. Exempel på sådana resurser är 

• Nystartade foretag och nya affärsverksamheter i befintliga f6retag 



• Fysiska resurser i fonn av t.ex. småskalig infrastruktur, hemsidor, 
marknadsföringsmaterial, planer, kostnadsberäkningar etc. 

• Nätverk och etablerade samarbeten, nya produkter eller tjänster 

• Kompetensuppbyggnad 

• Effekter av marknadsföring 

• Mental omställning i fonn av t.ex. bättre samarbetsklimat eller ökad entreprenörsanda 
eller framtidstro 

Av särskild strategisk betydelse är de övergripande projekt som omfattar hela leaderområdet. 

Ett av de viktigaste resultaten som uppnåtts under denna programperiod är att Älvlandskapet 
Nedre Dalälven av FN-organet Unesco utsetts till Sveriges tredje biosfårområde. 
Utnämningen innebär ett internationellt erkännande, inte enbart av Nedre Dalälvsområdets 
höga natur- och kultunniljövärden, utan även av det arbete för hållbar utveckling som pågår 

inom området. Leader har här kunnat mö j liggöra utnämningen på flera vis, dels genom att ge 
resurser för det omfattande arbetet med att förankra processen och göra ansökan till Unesco, 
dels genom att ge stöd till de många "vanliga" leaderprojekt som arbetar i samklang med 
biosfårkonceptet Ytterligare en strategisk framtidssatsning som tillkommit genom Leader 

under denna programperiod är det rikstäckande samarbetet för utveckling av fisketurism, 
Sweden Fishing, som initierats och samordnas från Nedre Dalälven. 

Utvärdering 

Det är en erkänt svår uppgift att mäta effekter av leaderprojekt på ett rättvisande sätt, eftersom 

de lätt döljs av större skeenden och förändringar i samhället. Många gånger är det också fråga 
om spridda effekter, som uppstår t.ex. som ett resultat av ökat antal turistbesök. Dessutom 
uppstår ofta tydliga effekter först efter projektets slut och kommer därför inte med i 

sammanställningar som grundar sig på uppgifter i projektens slutrapporter. Vi har valt att vid 

utvärderingar utgå från projektmedarbetamas egna uppgifter, eftersom det oftast är de som 
bäst känner till de lokala förhållandena. Man kan inte bortse från risken att detta kan leda till 
en viss överskattning p.g.a. "önsketänkande" från projektmedarbetamas sida, men detta 

motverkas av ovannämnda förhållanden som istället leder till underrapportering av effekterna. 

Den utvärdering som gjordes under förra programperioden (Leader+) visade på såväl direkta 
effekter i fonn av arbetstillfållen och inflyttning som indirekta effekter i fonn av 
resursuppbyggnad och mental omställning 

( www. J eader-nedredalal ven. or w F i J er/LeaderN eD a U tv Rapj:lortMaj 2 006. p d f). 

För närvarande pågår en utvärdering av projekten under innevarande programperiod. Förutom 
ett frågeformulär om effekter med utgångspunkt från indikatorerna i utvecklingsplanen för 

Leader Nedre Dalälven rar nu projektmedarbetarna också en enkät där de tillfrågas om sina 
erfarenheter av arbetet i projektet. Sanunanfattande utvärderingar av enskilda, slutförda 

projekt läggs ut på Leader hemsida: www.Jeader-nedredalalven.org vartefter de blir klara. 
Eftersom många projekt ännu pågår, kommer detta att kunna slutföras först i början av år 
2015. 



Långsiktighet 

Bildandet av biosfårområden ses av Unesco som en långsiktig satsning utan någon bortre 

tidsgräns. Förväntningar finns från många olika håll på att NeDa, som är huvudman för 

Älvlandskapet Nedre Dalälven, kommer att kunna bedriva ett aktivt och kontinuerligt 

utvecklingsarbete. 

Erfarenheterna under två programperioder med Leader visar också att utvecklingsprocesser 

tar tid och att det är vanligt att gjorda insatser bär frukt först flera år senare. Sedan starten av 

Leader år 2001 har många personliga kontakter knutits och ett stort antal nätverkssamarbeten 

av olika slag har kommit igång. Dessutom har det skett en betydande kompetensuppbyggnad 

hos företag, privatpersoner och offentliga organ, liksom även inom det gemensamma kansliet 

för N eDa och Leader och dess medlemmar och styrelser. 

För att få utdelning av alla dessa immateriella investeringar, fullfölja påbörjat arbete och 

undvika personalflykt och kompetensförlust från Nedre Dalälvens kansli, som tillika är 

biosfårkontor, är det av största vikt att kunna överbrygga ett befarat ekonomiskt glapp mellan 

avslutningen av Leader, i praktiken vid utgången av år 2014, och starten av Lokalt ledd 

utveckling, som i värsta fall kan dröja till slutet av år 2015 eller t.o.m. in på 2016. 

Avsiktslörklaring (alternativt viljeyttring) 

Inför det fortsatta arbetet med Lokalt ledd utveckling (d.v.s. Leaders efterföljare i Nedre 

Dalälvsområdet) med bl.a. ansökan om bildande av utvecklingsområde och därtill hörande 

utforrnning av strategi för programperioden 2015-202 l, behövs en avsiktsförklaring 

(alternativt viljeyttring) från berörda kommuner. Underlag för sådan bifogas. 

Stormöte 5 maj 

Den 5 maj kommer berörda kommuner och företrädare för andra organisationer och nätverk 

att bjudas in till heldags stormöte. Vid denna tidpunkt bör mer information från ansvariga 

myndigheter föreligga om utformningen av den Lokalt ledda utvecklingen i Sverige. Detta 

blir också avstamp för Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet Inbjudan utsänds i 

särskild ordning men det är viktigt att kommunerna bokar in datumet. 

För verksställande utskottet i Leader Nedre Dalälven 

Kalle Hedin, ordförande Abbe Ronsten, v. ordförande 

Pi a W årdsäter Anton Ingstedt, ungdomsrepresentant 
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Leader Nedre Dalälven har fördelat projektstöd 2009-2014 enliat 
proarammets överaripande syfte att främja en ekonomisk, ekoloaisk och 

socialt hållbar utvecklina av landsbyaden. 
Iiär intill finns de projekt uppräknade som påaått och på$år 

i Sala kommun. 

Vår förhoppnin8 är att Sala kommun finns med i vårt 
framtida arbete med Lokalt ledd utvecklina. 

Livet på landet i Mökhuta 

fotoeraf, Kenneth frihere 

Föraasuinä i Svartådalen 

Foto:Coompanion Västmanland 

Tillsammans a ör vi skillnad! 



Lokala projekt i Sala kommun 

liållbara byeder-vår framtid 

Musikteaterverkstan MfV 
KLUNK (Visit Svartådalen natur- och kulturturism) 

Livet på landet i Mö klin ta 

Bo i Svartådalen, BiS 

Svartådalens utsläppsneutrala enerai, SUNE 

Förstudie: Kreativa Lantbrukare 

Unadomsutvecklina i Jueansbo 

By fiber Ranstaby 

Projektertna av fiberbredband till Vrenninae byar 

Föraasnina i Svartådalen 

Förstudie "Byadens lius" 

Projekt som omfattar Her kommuner 
Cykla, paddla krin8 Färnebofjärdens Nationalpark 

Projekt som omfattar alla kommuner 
förstudie turismsamverkan 

Förstudie nationella och transnationella samarbeten 

Samverkan för hållbar byadeutvecklina 

Turismsamverkan 

Unadomsparaply Leader Nedre Dalälven 

Förstudie Loai 

liand i hand över havet, del Il 

Älvlandskapet Nedre Dalälven- biosfäransökan 

Lokala u tvecklinasplaner 

Fisketurism Nedre Dalälven 

Skörd från Älvänaar, etapp 1 
Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven 

Attraktiv Loai 

Pollinerinassamarbete lantbn1k- biodlin8 del l 

Hävd av Nedre Dalälvens älvänBar ' 
Pollinerinassamarbete lantbruk- biodlin8 del 2 

Leaderleder 

Erfarenhetsutbyte mellan LAG 



Bilaga KS 2014/56/3 
SALA KOMNlUN. 

Kommunstyrelsens forvaltnmg 

Ink. 2014 -02- 2 1 

Bilaga 
Diarlenr ,-~C J Lr /''.«:··,-IAittbilaga --3, 
Dpb: f 

Avsiktslörklaring (alternativt viljeyttring) 

Sala kommun meddelar att man vill medverka i Leaders efterföljare Lokalt ledd utveckling i 
Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande området för Leader Nedre Dalälven) under 

programperioden 2015-2021. 

Kommunen är beredd att medfinansiera verksamheten och för år 2015 betala motsvarande 
belopp som kommunens årskostnad varit under innevarande programperiod 2008-2014. 

Under år 2015 då formerna för finansiering och kommunernas medverkan klarats ut, görs en 
ny fördelning mellan kommunerna för de resterande sex åren 2016 - 2021, med utgångspunkt 
från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i vilken omfattning man önskar 
ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla vissa fonder, d.v.s. delar av programmet för 

Lokalt ledd utveckling) m.fl. ännu så länge okända faktorer. Under år 2015 regleras inbetalt 
för 2015 så att var och en kommun erlägger rätt belopp för hela perioden 2015-2021 med 
utgångspunkt från hur man slutgiltigt väljer att delta för hela perioden 2015-2021. 

För Sala kommun 
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MISSIV 

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB 
Inledning 

Dpb f 

Den gällande bolagsordningen för Sala Silvergruva AB är i behov av uppdatering på 
grund av förändringar i lagstiftningen. 

En översyn har genomförts och förslaget till ny bolagsordning har tagits fram. 
Förslaget är framtaget i samarbete mellan kommunchef, ekonomichef, 
kommunjurist samt vd för Sala Silvergruva AB. För sakkunnig rådgivning har SKL 
samt Värdepapperscentralen kontaktats. 

Tredje paragrafen är ny i förslaget. Ändamålsformuleringen ska visa vilket syfte 
bolaget har med verksamheten. 

I gällande bolagsordning regleras den så kallade hembudsklausulen i§ 14. I 
förslaget till ny bolagsordning är detta borttaget. Bakgrunden är att då Sala kommun 
är majoritetsägare så finns inte behov av hembudsklausul ur kommunens synpunkt. 
För bolagets del innebär borttagandet av hembudsklausulen att man sänker avgiften 
till Värdepapperscentralen med drygt 10 tkr. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB. 

Jenny Nolhage 
kommunchef 
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§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Sala Silvergruva AB (Publ). 

§ 2 styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gruvturism och därmed 

sammanhängande turismverksamhet samt ansvara för kultur- och naturmiljövård för 

hela området. Vidare ska bolaget äga, förvalta och utveckla byggnader, grönområden, 

gruva över och under jord. 

l 

Verksamheten ska, inom ramen för kommunallagen och de utökade befogenheter som 

följer av lagen om vissa kommunala befogenheter, följa kommunalrättsliga principer i 2 

kap. kommunallagen. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett 

nationellt och internationellt besöksmå l. 

§ 5 Handlingars offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 

för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets

och sekretesslagen. 

§ 6 Frågor av större vikt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner 

(8 000 000) kronor. 

§ 8 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000. 

Aktierna kan utges i två slag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B

aktie medför en röst. A-aktier kan utges till ett antal av lägst 11 250 stycken och högst 

45 000 stycken och B-aktier till ett antal av lägst 8 750 stycken och högst 35 000 stycken. 



Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 

två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och serie B ha företrädesrätt 

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut 

äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 

erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet 

aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut skall aktierna 

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av 

endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 

teckningsoplianer eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 

teckningsoplianer som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 

grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertible r som om 

emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 

beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

§ 9 Styrelsen 

styrelsen skall bestå av fem ledamöter med tre suppleanter. Två av ledamöterna och en 

suppleant utses årligen av kommunfullmäktige i Sala kommun för tiden från ordinarie 

bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma. A-aktieägarna nominerar en ledamot 

och B-aktieägarna nominerar två ledamöter och två suppleanter för tiden från ordinarie 

bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Ordförande i styrelsen utses 

av kommunfullmäktige bland de av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna. 

§ 10 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 

revisorssuppleant. 

Kommunfullmäktige skall utse minst en och högst fem lekmannarevisorer med lika 

många suppleanter. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

stämman, genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i DN (eller annan rikstäckande 

dagstidning). l de fall som avses i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) skall även 

kallelse ske genom brev med posten till de aktieägare som är kända för bolaget. 



§ 12 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. 3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrap port 

7. Beslut 

a) Om fastställande 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 till styrelsen och i förekommande fall av revisor 

9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår är 1 januari-31 december. 

§ 14 Rättigheter enligt aktiebolagslagen 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 

antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontofäring av 

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 

§första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som 

följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 15 Kommunstyrelsens granskningsrätt 

Kommunstyrelsen i Sala kommun äger rätt att när som helst granska bolagets 

verksamhet och räkenskaper. 

§ 16 Ändring av denna bolagsordning 

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i 

Sala. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Sala kommun den 2014-xx-xx. 



11 sÅlLA KS 2014/59/1 

~KOMMUN 

l (7) 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

2014-02-25 D nr 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 6 

strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 
2015-2017 

Vision f"ör Sala kommun: "Ar 2024 har Sala kommun passerat 
25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med 
livskraft och god livskvalitet i hela kommunen". 

Modell iör Sala kommuns arbete med mål- och ramstyrning: 

EUROPA 2020 

NATIONELLA MÅL 

VISION - Sala kommun 

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 

Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla 

: Me-dborga~:e Medbor~are Medborgare 

-- - -

Medar:betare Medarbetare Medarbetare 

Hc\llbart samhälle -.--.......,. ~;-. 
flftllbart samhalle HilLbart samhälle 

Ekonomi III Ekonomi Ekonomi 

Sala kommuns styrmodell anpassas nu för att inrymma EU:s fem övergripande 
mål gällande sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning 
samt energi och klimat. Sammantaget handlar de fem EU-målen om att skapa 
en "Smart och hållbar tillväxt för alla". 

• Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap, innovation 
och det digitala samhället. 

• Hållbar tillväxt- främja en resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi. 

• Tillväxt för alla - stimulera en ekonomi med hög sysselsättning, 
kompetensutveckling och social och territoriell sammanhållning. 

Dessa tre perspektiv utgör särskilda fokusområden som ska vara vägledande i 
arbetet med strategiska planer och kommande verksamhetsplaner. För Sala 
kommuns del handlar det bland annat om att fokusera på följande områden: 
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• Höja kompetensen och satsa på livslångt lärande 
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• Stärka fåretagsklimatet och verka for nyforetagande, fler etableringar 
och entreprenöriellt tänkande 

• Öka bredbandstillgänglighet - en digital agenda for Sala 
• Ett energi- och resurseffektivt Sala kommun 
• Samverkan på alla plan med det civila samhället for aktiv inkludering, 

ökad delaktighet och minskat utanforskap 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys ekonomi 
Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Bäddat för tillväxt 
Den svenska ekonomin har utvecklats fortsatt svagt under hösten. Positiva 
signaler från omvärlden och från inhemska indikatorer tyder dock på att 
tillväxten tar bättre fart nästa år. Vi bedömer att Sveriges BNP i år växer med 
0,9 procent och nästa år med 2,7 procent. 

I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar 
nästa år -- såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter växer i 
relativt snabb takt. Ä ven exporten ökar, men här väntas tillväxten bli mt:r 
begränsad. Utvecklingen i omvärlden har gradvis stärkts under 2013. På de 
t1esta håll ser forutsättningarna ännu bättre ut inför nästa år, men tillväxten 
internationellt kommer trots det inte att nå upp i några högra tal och det far till 
fdljd att också den svenska exportens utveckling biir relativt dämpad. 

Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis under 2014. 
Nedgången i arbetsiösheten beräknas dock bii liten. Det fortsatt svaga 
arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. 
Löneöki1ingarna fortsätter att u.11derstiga 3 procent och inflationen mätt som 
KPIX (dvs. KPJ exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt l procent 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. 
efter avdrag for pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt 
fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till 
foljd av att den s.k. bromsen aktiveras. 

Tabell l. Nyckeltal iör den svenska ekonomin 
Procentuell rörändring om inte annat anges 

2Gll 2012 2013 2G14 2015 2016 2017 
·------·--

BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 

Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4 1,7 0,8 

Öppen arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 7,8 7,4 6,8 6,6 

Timlön, nationalräk.skap. 3,2 2,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,0 

Timlön, konj.lönestatistik 2,5 3,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 

Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,5 1,1 1,5 1,8 1,9 

Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 1,3 2,4 2,9 3,2 

Realt skatteunderlag** 2,4 1,9 1,9 l' l 2,1 2,4 1,7 
* Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat/ör regeländringar 
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Åren 2015- 2017 växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala 
termer. Den starka tillväxten är ett resultat framförallt av den återhämtning som 
beräknas ske på arbetsmarknaden. Sammantaget växer antalet arbetade timmar 
i den svenska ekonomin med 4 procent mellan 2014 och 2017. Tillväxten i 
svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan - såväl 
konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker 
också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som 
t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än 
tillväxten i Sverige. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas 
långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar 
också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med 2,5 
respektive knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017- ett år 
då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande 
inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,5 till 1,9 procent. 

Skatteunderlagstillväxten blir bättre om ett par år 
Prognosen för år 2013- 2017 baseras på den samhällsekonomiska bild som 
presenteras kortfattat här ovan. 

Det slutliga taxeringsutfall för år 2012 som skatteverket redovisade den 19 
november visar en ökning av skatteunderlaget med 4,0 procent jä.111fört med 
201 L Aven för 2013 beräknas skatteunderlagstillväxten vara dämpad. Det 
beror främst på att arbetsmarknaden karaktäriserats av en matt konjunktur
återhämtning med måttiig ökning av arbetade timmar och avtagande 
löneökningstakt Nästa år väntas en fortsatt försiktig sysselsättningsök..1ing. 
Men sami:idigt börjar arbetslösheten minska och löneökningstakten tiJltar, 
vilket innebär att löneinkomster bidrar mer till skatteunderlaget än året innan. 
Detta motverkRs dock av en skral ökning av pensionsinkoms1ema tiii föijd av 
svag ökning av inkomstindex i kombination med att den så kallade bromsen i 
det allmänna pensionssystemet aktiveras. Nettoeffekten biir att 
skatteunderlagstiilväxten avtar ytterligare. 

Därefter förutser vi ett par år med stark konjunkturåterhämtning då arbetade 
timmar ökar rejält och även löneökningstakten tilltar samt pensionerna höjs i 
snabbare takt. Resultatet blir att skatteunderlaget växer i paritet med vad den 
gjorde under de sista åren före finanskrisen. 

Omvärldsanalys personal 
För att bidra till Sala kommuns tillväxt fordras kompetens, engagemang och 
utvecklingsinriktade förhållningssätt. Delaktighet skapas och vidmakthålls 
genom medborgar-/medarbetardialog, ett hälsofrämjande ledarskap och 
samverkan. Sala kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl 
befintliga som framtida medarbetare. Kommunens medarbetare och ledare ska 
trivas på sin arbetsplats och känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i 
Sala kommun. De är på så sätt våra bästa marknadsförare. 

I arbetet med jämställdhet, mångfald och integr~tion (studiebesök, praktik och 
arbetstillfållen) har Sala kommun, som kommunens största arbetsgivare, stor 
påverkansmöjlighet 

Arbetet för säkerhet samt fysisk och psykisk hälsa fortsätter för att skapa 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
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Kommunstyrelsens förvaltning påverkas inte direkt av utvecklingen av 
demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en hel del variabler 
som påverkar kornmunens inkomster och utgifter. 

Befolkningsstatistik 

Prognosår/ålder 2013 2014 2015 2016 Tendens 
Totalt Sala kommun 21634 21 661 21 699 21743 Ökad total 

folkmängd 
Förskolebarn, 0-5 år l 395 l 411 l 414 1 392 Oförändrat 
Yngre skolbarn, 6-12 år l 585 l 630 1664 1 696 Ökar 
Högstadieelever, 13-15 år 688 654 647 678 Varierar 
Gymnasieelever, 16-19 år l 026 976 937 932 Minskar 
Befolkning i ålder, 20-64 år i l 904 11832 11759 11 661 Minskar 
Pensionärer i ålder, 65-79 år 3 652 3 777 3 898 4 001 Ökarmycket 
Äldre personer, 80+ år l 385 l 381 l 380 l 383 Oförändrat 

Resultatanalys 
Resultatet för 2013 redovisades i form av ett överskott på ca 22,3 mkr för 
korninlil1Styrelsens förvaltning. Det ekonomiska resultatet handlar om att 
genomföranden av vissa aktiviteter tagit längre tid än beräknat, ökade intäkter 
samt att vissa verksamheter tillfälligt varit underbemannade och därför inte 
hunnit med sitt uppdrag fullt ut. 

Inför 2014 sän..~tes ra.'llen för kommunstyrelsens verksamhet med ca 5,3 mkr. 
Utifrån nuvarande prognos kommer 2014 års resultat att redovisas inom 
fastställd budgetram. Budget for 2014 är i balans och om inget ofömtsett 
händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Sa.'ll"lolikt behöver en hel del 
omfördelningar och omprioriteringar ske inom given ram. 

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål 
Den modell för mål- och ramstyrning som tillämpas i kommunen sedan ett par 
år tillbaka kommer att utvecklas vidare. Dd har hittills varit svårt att formulera 
mål och mäta effekterna av det specifika arbete som kornmunstyrelsen via 
kommunstyrelsens förvaltning utför. Både mål och indikatorer har snarare 
handlat om kommunens verksamhet i stort än vad kommunstyrelsen och dess 
förvaltning uträttat. Från och med 2012-07-01 förändrades även kornmunens 
organisation, vilket medfört att antalet mål som hör hemrna under 
kommunstyrelsens förvaltning ökat kraftigt. 

Lokalbehovsprogram 
Tekniska kontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har ett pågående uppdrag 
som handlar om att genomföra en lokalstrategisk kartläggning av hela 
kornmunens nuvarande och kommande lokalbehov. I uppdraget ingår även att 
ta fram förslag på strategiska åtgärder som på sikt leder till ett mer effektivt 
lokal utnyttjande. 

Flera av kommunstyrelsens verksamheter kornmer att beröras av detta arbete 
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Hösten 2013 tillsattes en parlamentariskt sammansatt utredning med uppdrag 
att se över den politiska organisationen, förvaltningsorganisationen samt 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Tidplanen är att utredningen ska 
lägga fram förslag om eventuella förändringar så att beslut kan tas på 
kommunfullmäktige i maj 2014. 

Förändringar föranledda av den parlamentariska översynen kan leda till 
förändringar av kostnaderna för såväl den politiska organisationen som 
förvaltningsorganisationen. Detta får beräknas då kommunfullmäktige fattat 
sitt beslut. 

Verksamhetsområden - förändringar i drift 

Kommunchef 
Under innevarande år kommer ett projekt startas upp i syfte att införa ett 
beslutsstödsystem för kommunens chefer. Beslutsstödssystem är ett IT -verktyg 
som ger enklare och snabbare uppföljning och kontroll. Det underlättar för att 
skapa transparens och ger stöd i såväl budgeteringsarbete, prognos- och 
bokslutsprocesser. För att skapa goda förutsättningar för implementering och 
utveckling av systemet föreslås en projekttjänst som ska ansvara fOr både 
programn1ering och utveckling av systemet. I förlängningen kommer 
beslutsstödssystemet ge ett kraftfullt stöd till kommunens chefer för att kunna 
effektivisera verksamheterna. 

Kow .. nmnstyrelscns förvaltning består av sju olika kontor med vitt spridda 
verksamheter. Flera kontor, som personalkontor, ekonomikontor och 
medborgarkontor, hiir kommunövergripande uppdrag i att ge service och vara 
verktyg i kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av alla 
kommunens verksamheter. Övriga delar av kommunstyrelsens förvaltning och 
även de andra två förvaltningarna är nischade mot sina specifika 
verksamhetsområden. Resvrser och kompetenser för de mnråden som splli1ner 
över hela eller flera olika verksamhetsfält i kommunen saknas till stor del i 
Sala kommun. Det finns några tjänstemän som på del av sin tjänst har 
övergripande utredningsuppdrag samtidigt som de har en mängd andra uppdrag 
i sin tjänst. För att stärka kommunens uppföljnings- och utvecklingsarbete och 
ge kommunstyrelsen möjlighet till styrning utifrån utredningar av hög kvalitet 
föreslås inrättande av utredartjänst. Fokus ska vara utredningsfunktion 
inklusive omvärldsbevakning på kommunövergripande nivå. 

~edborgarkontor 
Kontoret räknar med högre driftskostnader för ärendehanteringssystem samt e
tjänster under planperioden. IT -enheten föreslås flytta till en mer 
verksamhetsnära lokal och får då även ökad driftssäkerhet 

Det har tidigare funnits medel avsatta för två specialisttjänster på kontoret
IT -strateg och informations strateg. Det finns idag brister i utvecklings- och 
kvalitetsarbetet inom informations- och !T-området. För att samordna, stärka 
och utveckla hela kommunens IT- och informationsarbete föreslås en tjänst 
som IKT -strateg. IKT står för information, kommunikation och teknologi. 
Tjänsten föreslås ha funktionen utredare/projektledare för området utan 
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Under planperiodens forsta år sker nyvaldsutbildning då ny mandatperiod 
inleds. 

Under innevarande år kommer en översyn genomforas i syfte att se över 
kommunstyrelsens forvaltning och de resurser som redan idag arbetar med 
kommunövergripande frågor. Tanken är att se över möjligheterna till 
omstrukturering for att knyta en mindre grupp, med befintliga funktioner och 
eventuellt tillkommande funktioner, som en nära stab till kommunchefen. Den 
ide som kommer prövas är om koncentrering av kommunövergripande resurser 
kan ge mervärde for utveckling av Sala kommun mot Vision 2024. A v de nya 
tjänster som foreslås for planperioden är IKT -strateg och utredningsfunktionen, 
som nämns under rubrik Kommunchef, självklart placerade i en 
kommunövergripande stab. Staben kan vara direkt underställd kommunchef 
eller chef for Medborgarkontoret 

Kultur- och fritidskontor 
Kontoret räknar med ökade driftskostnader for Lärk~mområdet samt Täljstenen 
efter att beslutade investeringar genomforts. För kontorets verksamhet i 
Kaplanen tillkommer kostnader for el och städ. 

Kontoret föreslår förstärkning av medel for arbetet med att förverkliga den 
nyligen antagna kulturplanen. 

Samhällsbyggnadskontor 
Bygg- respektive miljöenheten föreslås fa ytterligare pe1sonalresurser för att 
fullgöra sitt arbete enligt lagstiftning och med hög servicegrad. För plan- och 
utvecklingsenheten har kontoret bedömt behov av ett större resurstillskott för 
att kraftsa.rnla mot Vision 2024 och under planperioden arbeta med 
översiktplan, planprogram och detaljplaner. 

F ör samh.ällsfinansierade tra.'lsporter pågår flera utredningsuppdrag vilket kan 
komma att medfora ökade kostnader. 

Tekniskt kontor 
Kontoret räknar med ökade driftskostnader i samband med forverkligandet av 
Vision 2024. Nya exploateringsområden medfor ökade kostnader fOr gator, 
gatubelysning, snöröjning, skötsel av grönområden och lekplatser. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten kommer från och med planperiodens inledning att få ökade 
intäkter från Heby kommun då ny fordelningsmodell av kostnaderna har 
avtalats. Behov av ledarskapsutbildning for nya befäl kommer att uppstå under 
planperioden. 

Ekonomikontor 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en tjänst som 
ekonomihandläggare. Tjänsten är finansierad under innevarande år men 
finansiering saknas for kommande planperiod. 
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Sammanställning av driftskostnadsförändringar finns i bilaga till Strategisk 
plan 2015-2017. 

Verksamhetsområden - investeringsbehov 
Verksamhetemas investeringsbehov finns presenterade i bilaga till Strategisk 
plan 2015-2017. 

Jenny Nolhage 
Kommunchef 



Sammanställning driftkostnadsförändringar Ksf strategisk plan 2015-2017 

Kontor/Förändring 

Kommunchef 

Beslutsstödssystem 

Beslutsstödssystem 

Bilaga KS 2014 /59/2 

Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 

Summa Kommunchef 

Medborgarkontor 

Driftskostnader E-tjänster 

Driftskostnader Ephorte 

IKT-strateg 

Nyvaldutbildning/studiebesök 

Flytt av !T-enheten 

Flytt av !T-enheten 

Summa Medborgarkontor 

Kultur- och fritidskontor 

Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, läktare 

Lärkan Drift städ av nya omklädningsrum, SOO kvm 

Hyra Täljstenen efter investering Värme, vent, klimat 

Kulturresurs, persona l 

Kaplanen Drift El och städ 

Summa Kultur- och fritidskontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Miljöenheten utökning med en tjänst 

Byggenheten utökning med en tjänst 

Planeringsarkitekter 

Bostadsanpassningsbidrag 

Summa Samhäl!sbyggoadskontor 

Tekniskt kontor 

Ökade kostnader för gatubelysning 

Ökad~ kostnader, upphandling av asfaltsentreprenör 

Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsentreprenör 

Ökade skötselytor inom parkverksamheten 

Ökade skötselytor inom parkverksamheten 

Ökade skötselområden inom gattJVerksamheten 

Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 

Summa Tekniskt kontor 

Räddningstjänst 

Avtal Räddningstjänst Heby kommun 

Ledarskapsutbildning nya befäl 

Ledarskapsutbildning nya befäl 

Fordonsservice 

Summa Räddningstjänst 

Ekonomikontor 

Återbesättande av ekonomihandläggartjänst 

Summa Ekonomikontor 
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Kontor/Objekt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Med borgarkontor 

Beslutade 

!t-investeringar 775 775 

Bred b a n d sinvester i ng a r 2000 2 000 

Begärda 

!t-investeringar 775 775 775 775 775 

Bred b a n d si nvesteri ng a r 2000 2 000 2 000 2000 2 000 

Centrumbiografen Konferenslokal 130 

Flytt av serverrum till Rådhusgatan 4 470 

Summa Mbk 3 375 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 

Kultur- och fritidskontor 

Begärda 

Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 200 200 

Summa Kof 200 200 

Samhällsbyggnadskontor 

Beslutade 

Inköp av mark 500 500 

Försäljning övrig mark -8 000 -8 000 

Försäljning övrig mark 800 800 

Begärda 

Inköp av mark 7000 500 500 500 500 500 

Försäijning övrig mark 2000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -500 -5 000 

Försäljning övrig mark 800 800 800 800 800 

Summa Sbk 2 300 -4 700 -3 700 -3 700 -3 700 800 -3 700 

Tekniskt kontor 

Seslutade 
Administration/Kontorsledning 280 430 

Kart/Mät 450 125 
Teknisk service 5100 8 610 

Kommunala Gator och vägar 11300 6000 

Parkverksamhet 7 950 6 350 

Gruvans Vattensystem 4000 

VA-verksamheten 21500 25 300 

Lokalförvaitarna 

skolgårdar 2000 2 000 

Inbrottslarm 500 500 

sto r köksutrustning 500 500 

Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium 1000 

Mindre justeringar av lokaler 1500 1500 

säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1000 1000 

Tillgänglighetsanpassningar 1500 1500 

Rivning av fastigheter 1500 1500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 

Tillagningskök 10000 

Begärda 

Kart/mät 25 25 150 475 150 150 150 

Kontorsledning (fd administration) 280 280 430 280 280 

Kommunala gator och vägar 

Normala årliga projekt 6000 6000 6000 6000 6 000 

Åtgärder utifrån bullerkartläggningen-projekt 500 500 
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Stråk för gång- och cykelväg 1000 

Ringgatan etapp 1b 22 000 

Ringgatan etapp 2 s 200 

Särskogstippen etapp 1 so o 
Östrakvarterets exploatering ? 

Ängshagen 4:de kvadranten ? 
Evelund ? 

Hammarhagen ? 

Konsekvenser åtgärdsvalstudie ? 

Parkprogrammet 

Årliga parkprojekt 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken 1000 

Hundrastgård i stadsparken 300 

Östrakvarterets exploatering ? 

Ängshagen 4:de kvadranten - parkområde ? 

Ängshagen plantering utefter vägen "körsbärsallen" ? 

Evelund ? 

Strandvägen ? 

Lekplatser renovering säkerhet soo soo 
Föryngring stadens trädbestånd so so 
Upprutstning bollplaner lSO 
Vattenförsörjning 

W löpande investeringar för vattenverk 1000 1000 1000 l 000 1000 

Förstudie för reservvattentäkt till Knipkällan 350 

VA-ledningar 

Serviser 300 300 300 300 300 

Områden aktuella för planläggning och utvidgning 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Utbyggnad dagvattenledning 500 500 500 500 500 

5<~ mlingskonto va-sanering 4000 4000 4000 4 000 4000 

Omläggning TS- och vattenledningar 5000 5000 5 000 5000 5 000 

Utökat ve rksamhetsområde pga Va-pian 5000 5000 

TS- och vattenledning Hedåker- Västerfärnebo 1000 

LN oml TS-etapp 2/ V-etapp 1 & 2 Kumla-Sala ? 

Broddbo tryckavlopp och vatten 1500 

Fridhem dagvattendamm 5 500 

Reningsverk 

Ny tvättpress 400 

Löpande investeringar för reningsverken 1000 1000 1000 1000 1000 

Teknisk service 

Förrådsinventarier 150 150 150 150 150 

Personbila r 4 530 s 500 3 350 1650 ? 

Maskiner 940 1570 570 1400 ? 

Verkstadsinventarier/arbetsredskap so so 50 50 50 

Lokalförv<~ltarna 

skolgårdar 2000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Lås och larm 500 500 so o so o so o 
storköksutrustning 500 500 500 500 500 

Mindre justeringar av lokaler 1500 1500 1500 1500 1500 

säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1000 1000 1000 1000 1000 

Tillgänglighetsanpassningar 1500 1500 1500 1500 1500 

Rivning av fastigheter 1500 1500 1500 1500 1500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 800 800 800 

LOKALUTREDNING ? ? ? ? ? ? ? 

Summa Tk 76 955 56 840 76450 45 125 36 300 35 280 32 230 
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Räddningstjänst 

Beslutade 

Brandbilar 4 250 
övriga investeringar 626 418 
Begärda 

Brandbilar 3 000 4350 4 450 700 
Övningsfält 100 
Andningsskydd 80 80 80 80 80 
Brandmateriel so 50 50 50 so 
Summa Rtj 626 4 668 3130 4480 230 4 580 830 

Ksftotalt 83456 59 783 78655 48680 35 605 43 435 32135 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Driftkostnadsförändring Ar 

Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror 
Förändring 
Demografi 
Omvärldsanalys 1 000 3 500 
Resultatanalys 1 000 2 650 1 210 2 330 
Exploateringsverksamhet 300 300 
Lokalbehovsprogram 50 

Totalt 1 000 3 950 5 060 2 330 - ---

2015 

S:a Netto 
kostnader kostn 

4 500 4 500 
6 190 5190 

600 600 
50 50 

11 340 10 340 
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Kommunstyrelsens Förvaltning strategis!< plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Ar 2016 

--
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 
Förändring 
Demografi 
Omvärldsanalys 1 000 3 500 4 500 4 500 
Resultatanalys 1 000 2 600 "195 2 330 5 725 4 725 
Exploateringsverksamhet 300 300 600 600 
Lokalbehovsprogram -200 -200 -200 

Totalt 1 000 3 900 4595 2130 10 625 9 625 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Dr'ifko.stnadsförändring Ar 2017 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr -- -
Förändring 
Demografi 
Omvärldsanalys 1 000 3 600 4 600 4600 
Resultatanalys 1 000 2 600 915 2 330 5 845 4 845 
Exploateringsverksamhet 450 450 900 900 
Lokalbehovsprogram -200 -200 -200 

Totalt 1 000 4 050 4 965 2130 11145 10 145 -



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Driftkostnadsförändring 

Förändring 
Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade komme 

Miljöenheten utökning med en tjänst 
Byggenheten utökning med en tjänst 
Planeringsarkitekter 
Kollektivtrafik 
Ändringar i plan- och bygglagen. 

Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer 
Ökade kostnader för gatubelysning 
Ökade kostnader, upphandling av asfaltsentreprenör 
Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsentrepr 
Fler invånare i Sala kommun 

Klimatförändringar 
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 

Kostenheten 

Räddningstjänst Se även bifogade kommentarer 
Beredskapsersättning 

Totalt 

s trategisk plan 

Omvärldsanalys 

- ---

Intäkter Personal 
ntarer --

500 
500 

·- · ·-

;mör 

--

1 000 

2015-2017 

Ar 2015 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

500 500 
500 500 

2 500 2 500 2 500 

300 300 300 
300 300 300 
400 400 400 

3 500 4 500 4 500 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 

Drifkostnadsförändring Omvärldsanalys 

-·--· 

Förändring Intäkter Personal 
mmentarer Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade ko ------------

Miljöenheten utökning med en tjänst. 
Byggenheten utökning en tjänst. 
Planeringsarkitekter 

Tekniskt kontor 
Ökade kostnader för gatubelysning 
Ökade kostnader, upphandling av asfaltsentrepr 
Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsen 
Höjd Va-taxa 

Totalt 

500 
500 

--

;mör 

treprenär 

- 1 000 -· 

2015-2017 

Ar 2016 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

l 

500 5ool 
500 500 

2 500 2 500 2 500 

300 300 300 
300 300 300 
400 400 400 

3 500 4 500 4 500 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Omvärldsanalys Ar 2017 

·r-· 

S:a Netto 
Förändring Intäkter -- Personal Övrigt lokalhyror kostnader förändr 
Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade kommentarer 

·-
Miljöenheten utökning med en tjänst. 500 500 500 

Byggenheten utökning en tjänst. 500 500 500 
Planeringsarkitekter 2 500 2 500 2 500 

Tekniskt kontor 
Ökade kostnader för gatubelysning 300 300 300 

Ökade kostnader, upphandling av asfaltsentreprenör 300 300 3001 

Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsentreprenör 500 500 500 

l 

Totalt 1 000 3 600 4 600 4 600 -



Ceii:A8 
Kommentar: Miljöenheten: 

Det pågår en revidering av resurskartläggningen jämfört med kommunens uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Resurskartläggningen ska 
hållas aktuell och anpassas efter förändringar i lagarna. Enligt den nuvarande kartläggningen fattas 1 ,5 tjänst motsvarande ca 750 tkr, vilket är en 
minskning från 1 ,8 ~änster. Vissa förändringar i arbetssätt har ef~el<tiviserat verksamheten och på så sätt minskat resursbehovet. Innan resursbehovet är 
kartlagt föreslår enheten en utökning med 1 tjänst, 500 tkr. 

Cell: 18 
Kommentar: Miljöenheten: 

Det pågår en revidering av resurskartläggningen jämfört med kommunens uppgifter en ligt miljöbalken och livsmedelslagen. Resurskartläggningen ska 
hållas aktuell och anpassas efter förändringar i lagarna. Enligt den nuvarande kartläggningen fattas 1,5 tjänst motsvarande ca 750 tkr, vilket är en 
minskning från 1,8 tjänster. Vissa förändringar i arbetssätt har effektiviserat verksamheten och på så sätt minskat resursbehovet. Innan resursbehovet är 
kartlagt föreslår enheten en utökning med 1 tjänst, 500 tlcr. 

Cell: 08 
Kommentar: Miljöenheten: 

Det pågår en revidering av resurskartläggningen jämfört med kornmunens uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Resurskartläggningen ska 
hållas aktuell och anpassas efter förändringar i lagarna. Enligt den nuvarande kartläggningen fattas 1,5 tjänst motsvarande ca 750 tkr, vilket är en 
minskning från 1,8 tjänster. Vissa förändringar i arbetssätt har effektiviserat verksamheten och på så sätt minskat resursbehovet. Innan resursbehovet är 
kartlagt föreslår enheten en utökning med 1 tjänst, 500 tkr. 

Ceii:A9 
Kommentar: Byggenheten: 

Kommunens ska bedriva tillsyn över byggandet i kommunen. Enheten prioriterar i första hand att vara konsultativa i handläggningen av inkommande 
ärenden och därmed erbjuda hög tillgänglighet, enkelh(.~t och snabbhet. När det gäller tillsyn sker inget aktivt arbete men anmälningsärenden sker 
skyndsamt. För att arbeta aktivt behövs en annan prioritering eller nya resurser, en tjänst ca 500 tkr. 

Cell: 19 
Kommentar: Byggenheten: 

Kommunens ska bedriva tillsyn över byggandet i kommunen. Enl1eten prioriterar i första hand att vara konsultativa i handläggningen av inkommande 
ärenden och därmed erbjuda hög tillgänglighet, enkelhet och snabbhet. När det gäller tillsyn sker inget aktivt arbete men anmäln ingsärenden sker 
skyndsamt. För att arbeta aktivt behövs en annan prioritering eller nya resu rser, en tjänst ca 500 tkr. 

Cell: 09 
Kommentar: Byggenheten: 

Kommunens ska bedriva tillsyn över byggandet i kommunen. ~nheten prioriterar i första hand att vara konsultativa i handläggningen av inkommande 



ärenden och därmed erbjuda hög tillgänglighet, enkelhet och snabbhet. När det gäller tillsyn sker inget aktivt arbete men anmälningsärenden sker 
skyndsamt. För att arbeta aktivt behövs en annan prioritering eller nya resurser, en tjänst ca 500 tkr. 

Cell: A10 
Kommentar: Planeringsarkitekter: 

Enheten vill och försöker bidra till kommunens tillväxtmål och vision om 25000 invånare år 2024 genom att skapa förutsättningar för god mark- och 
planberedskap och attraktiv kollektivtrafik. Resultatet påverkas enligt ovan till stor del av vilket fokus planarkitekterna kan ha på planarbetet Behovet av 
planresurser på samhällsbyggnadskontoret beror på omfattningen av de politiska planuppdragen t ex översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. Hur mycket av tillgängliga planres1Jrser som idag i praktiken avsätts för planarbete beror också av hur många andra 
utredningsuppdrag som fördelas till planerings·- och utvecklingsenheten. Konkret anser kontoret att det behövs en strategi eller handlingsplan som siktar 
mot tillväxtmålet 25000 invånare och fler arbetstillfällen 2024, dvs om 1 O år. Det innebär en ökning med 3300 invånare jämfört med dagens 
befolkningsmängd 21700. Sala behöver alltså öka med 330 invånare per år, vilket kan jämföras med 170 2013, 28 2012, 33 2011 , 36 2010. Här behövs 
en rejäl kraftsamling! En enhetschefsrel<rytering ska ske 2014 och kommer bidra även som planarkitekt Dock är det många planuppdrag som kräver 
både egna resurser och konsultköp, tex kornmuntäckande översiktsplan , östra kvarteren , Evelund, Angshagen , Hammarhagen och vid olika 
markförsäljningar. 

Cell: 11 O 
Kommentar: Planeringsarkitekter: 

Enheten vill och försöker bidra till kommunens tillväxtmål och vision om 25000 invånare år 2024 genom att skapa förutsättningar för god mark- och 
planberedskap och attraktiv kollektivtrafik. Resultatet påverkas enligt ovan till stor del av vilket fokus planarkitekterna kan ha på planarbetet Behovet av 
planresurser på samhällsbyggnadskontoret beror på omfattningen av de politiska planuppdragen t ex översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. Hur mycket av tillgängliga planresurser som idag i praktiken avsätts för planarbete beror också av hur många andra 
utredningsuppdrag som fördelas till planerings- och utvecklingsenheten. Konkret anser kontoret att det behövs en strategi eller handlingsplan som siktar 
mot tillväxtmålet 25000 invånare och fler arbetstillfällen 2024, dvs om 1 O år. Det innebär en ökning med 3300 invånare jämfört med dagens 
befolkningsmängd 21700. Sala behöver alltså öka med 330 invånare per år, vilket kan järnföras med 170 2013, 28 2012, 33 2011 , 36 2010. Här behövs 
en rejäl kraftsamling ! En enhetschefsrekrytering ska ske 20'!4 och kommer bidra även som planarkitekt Dock är det många planuppdrag som kräver 
både egna resurser och konsultköp, tex kommuntäckande översiktsplan, Östra kvarteren , Evelund, Angshagen, Hammarhagen och vid olika 
markförsäljningar. 

Cell: 010 
Kommentar: Planeringsarkitekter: 

Enheten vill och försöker bidra till kommunens tillväxtmål ocl1 vision om 25000 invånare år 2024 genom att skapa förutsättn ingar för god mark- och 
planberedskap och attraktiv kollektivtrafik. Resultatet påverkas enligt ovan t ill stor del av vilket fokus planarkitekterna kan ha på planarbetet Behovet av 
planresurser på samhällsbyggnadskontoret beror på omfattningen av de politiska planuppdragen t ex översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. Hur mycket av tillgängliga planresurser som idag i praktiken avsätts för planarbete beror också av hur många andra 
utredningsuppdrag som fördelas till planerings- och utvecklingsenheten. Konkret anser kontoret att det behövs en strategi eller handlingsplan som siktar 
mot tillväxtmålet 25000 invånare och fler arbetstillfällen 2024, dvs orn 1 O år. Det innebär en ökning med 3300 invånare jämfört med dagens 
befolkningsmängd 21700. Sala behöver alltså öka med 330 invånare per år, vilket kan jämföras med 170 2013, 28 2012, 33 2011 , 36 2010. Här behövs 
en rejäl kraftsamling ! En enhetschefsrekrytering ska ske 20·14 och kommer bidra även som planarkitekt Dock är det många planuppdrag som kräver 



både egna resurser och konsultköp, tex kornmuntäckande översiktsplan, östra kvarteren , Evelund, Ängshagen, Hammarhagen och vid olika 
markförsäljningar. 

Cell: A11 
Kommentar: Kollektivtrafik: 

För samhällsfinansierade transporter finns ett antal utredningsuppdrag som pågår och där eventuella beslut påverkar budget för verksamheterna. 1) 
Uppdrag från KS 2014-02-06 att utreda kostnader för att Kilbo och Heden får utökade busstider till två hemturer. Arbetet påbörjat men kostnader 
fortfarande okänt. Kostnadsberäkning för Kil bo från VL med förstärkta turer förslag 1 kostnadsökning 1,4 milj, förslag 2 kostnadsökning 3,8 milj. För 
Heden fortfarande okänt. 2) Förändrade riktlinjer från KS beslut 2014 gällande särskola, dag lig verksamhet, arbetsresor, specialfordon i färdtjänst 
påverkar kostnader och eventuellt också antalet upphandlade specialfordort Möjligheten ti ll samordn ing minskar vilket kräver ökat antal fordon, samt 
ökat behov av specialfordon. Kostnad okänd. 3) Uppdrag att komplettera Tätortsutredningen Silverlinjen och dess framtida utformning. Om/när politiskt 
beslut tas okänt och vilka kostnader det kan medföra beroende på viket beslut som fattas. Preliminär kostnadsökn ing 450-500 tkr/år. 

Kostnadsuppräkning från trafikmyndigheten på linjelagd trafik ca 3%. Belopp meddelas Sala kommun under våren 2014 inför 2015. 
Kostnadsuppräkning från Samtrafik för särskild kollektivtrafik ca 3%. Belopp meddelas Sala kommun under våren 2014 inför 2015. 

Cell: A12 
Kommentar: Ändringar i plan- och bygglagen: 

Enligt ett förslag som regeringen i februari lämnat till lagrådet, och som kan komma att träda i kraft redan till sommaren 2014 kan det bli möjligt att utan 
bygglov bygga till sitt bostadshus med 15 kvadratmeter, att inreda ytterligare en bostad i huset, och att bygga max två takkupor av begränsad storlek. 
Dessutom kan det bli tillåtet att, förutom nuvarande 15 kvadratmeter friggebod, utan bygglov uppföra ytterligare en komplementbyggnad på 25 
kvadratmeter som också ska kunna användas som permanentbostad. Bygglovfriheten ska gälla i vissa fall , men bygglovplikt ska kvarstå i andra fall. l de 
fall bygglovfriheten införs ska, i stället för bygglovansökan, en anmälan lämnas in till byggnadsnämnden som innan man ger startbesked ska bedöma om 
kraven i Boverkets byggregler kan förväntas bli uppfyllda. 
De ändrade reglerna, som alltså fortfarande bara är ett förslag, kornmer knappast att i någon större utsträckning påverka arbetsvolymerna för 
byggenheten. l någon mån en minskning av antalet bygglovärenden som uppvägs av en ökad volym anmälningsärenden. Dessutom kommer de nya 
reglerna att ställa krav på en ökad tydlig information, och kan~ke blir det ocKså en ökad volym tillsynsärenden när reglerna missförstås och klagomål 
inkommer från grannarna. 

Cell: A18 
Kommentar: Fler invånare i Sala kommun: 

Kommunens vision att öka tillväxten och inflyUningen medför utmaningar för den kommunala infrastrukturen. 
En kraftig utveckling i Sala tätort eller anslutning av områden, idag utanför det kommunala verksamhetsområdet skulle, innebära att reningsverkets 
kapacitet behöver utredas. 
Med nya exploateringsområden ökar även driftområdena för gata/parkverksamheterna. Områdena kommer att ha gator, gatubelysning, grönområden 
och lekplatser. Dessa kommer behövas driftas och unaerhållas. 



Grönområden kommer att behöva klippas, rensas och röjas. Lekplatser kommer att behöva tillsyn och besiktningar, samt tömning av papperskorgar och 
hund latriner. Gatorna kommer att kräva snöröjning och framöver beläggningsunderhålL 

Cell: A19 
Kommentar: Klimatförändringar: 

Enligt forskningen är resultatet av klimatförändringarna allt kraft1gare och fler nederbördstillfällen kornmer inträffa. Detta innebär en stor utmaning för 
dag- och spillvattennätet Ett otillräckligt utbyggt dagvattensystemet kan innebära skador på egendom och anläggningar. Ökad nederbörd innebär större 
vattenvolymer till reningsverket, då spillvattenledningsnätet ej är t~tt för inläckande vatten . Dessa ökade vattenvolymer, som kommer stötvis, påverkar 
reningsprocessen negativt och kan i värsta fall slå ut den biologiska reningen. Detta leder till ökad belastning av fosfor och kväve till Sagån. 
För att motverka dessa negativa effekter måste underhållet av befintliga va-ledningar ständigt ses över och åtgärdas, i en högre takt än som nu sker. 
Även ett intensivare arbete med att separera dag. tak- och dräneringsvatten från spillvattennätet krävs. Utöver detta har va-huvudmannen börjat ställa 
högre krav på fördröjning och lokalt omhändertagande på dagvatten. 
Tekniska kontoret ska ta fram en dagvattenpolicy och plan för att llantera dessa frågor för framtiden. Det kommer kräva både större investeringar men 
även ökad budget för drift, för flera enheter inom tekniska kontoret. 

Ceii:A20 
Kommentar: Vattenförvaltningens åtgärdsprogram: 

Under planperioden, i december 2014, kommer vattendelegationen anta ett nytt åtgärdsprogram. Innehållet i detta åtgärdsprogram är ännu ej känt, men 
väsentliga frågor samråds under vintern/våren 2013. Att stora krav kommer ställas på va-huvudmannen och vattentjänsterna är mycket troligt. 

Ceii:A21 
Kommentar: Kostenheten: 

Måltidsenheten som enhetens namn är fr.o.rn. 1/7 2014, kommer att fokusera pa måltiderna. 

Att fokusera på måltiden från livsmedeisupphandling till att måltiden äts upp av gästen är i dag mer aktuellt än någonsin. 
För att vara ett konkurrenskraftigt kommunalt alternativ för servering av offentliga måltider har satsning gjorts på att implementera högre kompetens i 
enheten. Det är vikigt att förstå varför vi gör saker och inte bara att utföra sysslor i ett kök. Det finns en mening att servera god mat med god doft och 
tilltalande utseende i rätt temperatur i en tilltalande miljö. Att följa med och ge fortsatt kompetensutveckling till måltidsenhetens medarbetare kommer att 
vara "a och o" för enheten och Sala kommun. Det är viktigt att följa med i tiden. 

Detta stämmer helt överens med de vindar sorn blåser i övriga Sverige. 

l det offentliga mat-Sverige fokuserar man på att måltidstiderna är de rätta. De bör schemaläggas inte tidigare än kl. 11 inom skolan och inte t idigare än 
kl.11 :30 för de äldre. 

Det innebär att vi kommer följa i dessa spår. Genom omorganisationen som genomförs 2014 ska mer fokus ligga på god samverkan mellan kund( skf 
och vof) och leverantör (måltldsenheten). Processen ska kvalitet.ssakras, allt för att gästerna ska få så goda, näringsriktiga och säkra måltider som 
möjligt. 



Ceii:A24 
Kommentar: Beredskapsersättning: 

Ändrad beräkning för beredskapsersättning i Allmänna bestämmelser (AB) från 21 04-·1 0-01 -ekonomisk påverkan är osäker, kan eventuellt leda till 
högre kostnader. 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Driftkostnadsförändring Demografi 2015 

~ersonal S:a Netto 
Förändring Intäkter Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

! 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

l 

~ 

---
Totalt - -- - - ---~--·- ----- ------··---



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Demografi 2016 

-- -.-· 
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal ··-- Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

-Totalt ---· l -
----



Kommunstyrelsens Förvaltning 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Demografi 2017 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

i 

-·--
Totalt 

-



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015~2017 

Driftkostnadsförändring Resultatanalys Ar 2015 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt lokalhyror kostnader förändr -- -
Kommunchef Se även bifogade kommentarer ----------
Beslutsstödssystem 500 300 800 800 
Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 630 630 630 

Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer --
Driftskostnader E-tjänster 165 165 165 
Driftskostnader Ephorte 180 180 180 
l KT -strateg 554 554 554 
Nyvaldutbildning/studiebesök 230 230 230 

Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade kommentarer 
Bostadsanpassningsbidrag 250 250 250 

Kultur- och fritidskontor - --
Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, läktare 1 200 1 200 1 200 
Lärkan drift städ av nya omklädningsrum, 500 kvm 100 100 100 
Hyra Täljstenen efter investering värme, vent, klimat 600 600 600 
Kulturresurs, personal 400 400 400 
Kaplanen drift el och städ 530 530 530 

Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer ---
VA-kollektivet- översyn av VA-taxan l 

Måltidsenheten 

Räddningstjänst Se även bifogade kommentarer 
Avtal Räddningstjänst Heby kommun 1 000 -1 000 
Ledarskapsutbildning nya befäl 50 85 135 135 

Ekonomikontor Se även bifogade kommentarer 

Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst 416 416 416 - -----
Totalt 1 000 2 650 1 210 2 330 6 190 5190 - ··-'-· -- -



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 

Drifkostnadsförändring Resultatanalys 
, ___ 

Förändring Intäkter Personal -
Kommunchef Se även bifogade kommentarer 

Beslutsstödssystem 
---------

Kvalificerad kommuncentral utredarrasurs 

Medborgarkontor Se även bifogade kommenta 
Driftskostnader E-tjänster 
Driftskostnader Ephorte 
IKT-strateg 

re r 

ommentarer Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade k -
Bostadsanpassningsbidrag 

Kultur- och fritidskontor 
ktare 
vm 

Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, la 
Lärkan Drift städ av nya omklädningsrum, 500 k 
Hyra Täljstenen efter investering Värme,vent, k :mat 
Kulturresurs, personal 
Kaplanen Drift El och städ 

Tekniskt kontor 
Förändrad utformning av VA-taxan 

Räddningstjänst Se även bifogade kommenta 
Avtal Räddningstjänst Heby kommun 

Ekonomikontor Se även bifogade kommenta/i 
Aterbesättande av ekonornihandläggartjänst 

re r --

~r 

--
Totalt 

500 
630 

,_ 

554 

100 

400 

·---· 

1 000 

416 
1 000 2 600 ---· 

2015-2017 

Ar 2016 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

200 700 700 
630 630 

'165 165 165 
180 180 180 

554 554 

250 250 250 

1 200 1 200 1 200 
100 100 

600 600 600 
400 4ool 

530 530 530 

-1 000 

416 416 
795 2 330 5 725 4 725 



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Drifkostnadsförändring 

Förändring -----
Kommunchef Se även bifogade kommentarer 
Beslutsstödssystem 
Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 

Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 

Driftskostnader E-tjänster 
Driftskostnader Ephorte 
l KT -strateg 

-

Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade komme 
Bostadsanpassningsbidrag 

Kultur- och fritidskontor 
Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, läktare 
Lärkan Drift städ av nya omklädningsrum, 500 kvm 
Hyra Täljstenen efter investering Värme, vent, klimat 
Kulturresurs, personal 
Kaplanen Drift El och städ 

Tekniskt kontor ----

Räddningstjänst Se även bifogade kommentarer 
Avtal Räddningstjänst Heby kommun · 
Fordonsservice 

Ekonomikontor Se även bifogade kommentarer 
Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst. ----
Totalt 

strategisk plan 

Resultatanalys 

·-r--

Intäkter Personal 

--
500 
630 

554 

are r - ---··-

--
100 

400 

1 000 

··-
416 

1 000 2 600 
·-

2015-2017 

Ar 2017 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

200 700 700 
630 630 

165 165 165 
180 180 180 

554 554 

250 250 250 

1 200 1 200 1 200 
100 100 

600 600 600 
400 400 

530 530 530 

-1 000 
120 120 120 

416 416 
915 2 330 5 845 4 845 



Cell: AB 
Kommentar: Beslutsstödssystem: 

Projekttjänst för programmering och utveckling av 
beslutsstödssystem. 300 tkr på övrigt beräknas på 200 tkr för licenser och 100 tkr för utbildning för systemansvariga i programmering etc. 

Cell: 18 
Kommentar: Beslutsstödssystem: 

Projekttjänst för programmering och utveckling av 
beslutsstödssystem. 300 tkr på övrigt beräknas på 200 tkr för licenser ocl1 100 tkr för utbildning för systemansvariga i programmering etc. 

Ceii:Q8 
Kommentar: Beslutsstödssystem: 

Projekttjänst för programmering och utveckling av 
beslutsstödssystem. 300 tkr på övrigt beräknas på 200 tkr för licenser och ·1 00 tkr för utbildning för systemansvariga i programmering etc. 

Cell: A12 
Kommentar: Driftkostnader E-tjänster: 

Licenskostnader och utveckling 

Cell: 112 
Kommentar: Driftkostnader E-tjänster: 

Licenskostnader och utveckling 

Cell: Q12 
Kommentar: Driftkostnader E-tjänster: 

Licenskostnader och utveckling 

Cell: A13 
Kommentar: Driftkostnader ephorte: 

Licenskostnader, politikermodul och utveckling 

Cell: 113 
Kommentar: Driftkostnader ephorte: 

Licenskostnader, politikermodul och utveckling 

Cell: Q13 
Kommentar: Driftkostnader ephorte: 

Licenskostnader, politikermodul och utveckling 

Cell: A14 
Kommentar: IKT-strateg: 

IT, Information och Kommunikation 



Cell: 114 
Kommentar: IKT-strateg: 

IT, Information och Kommunikation 

Cell: Q14 
Kommentar: IKT -strateg: 

IT, Information och Kommunikation 

Cell: A15 
Kommentar: Nyvaldutbildning: 

KS, utbildningar och studiebesök 

Cell: A18 
Kommentar: Bostadsanpassningsbidrag: 

Utökat anslag tör bostadsanpassningsbidrag. Anpassnmg till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet. 

Cell: 118 
Kommentar: Bostadsanpassningsbidrag: 

Utökat anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet. 

Cell: Q18 
Kommentar: Bostadsanpassningsbidrag: 

Utökat anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet. 

Ceii: A28 
Kommentar: VA-kollektivet- översyn av VA-taxan: 

Under 2013 justerades va-taxan när det gäller förbrukningstaxan. Under planperioden kommer den kommunala va-taxan återigen ses över och arbetas 
om, speciellt vad gäller debitering av dagvatten från gator, vägar och allmän mark. Mårsättningen är att ha en ny va-taxa som börjar gälla 1 januari 2016 

Ceii:A29 
Kommentar: Måltidsenheten: 

En fantastisk satsning görs för att måltidsenheten ska ha änsrnålsenliga kök. Detta gör det möjligt att tillaga goda, näringsriktiga måltider med modern 
teknik. 
De nya köken förbättrar arbetsmiljön och ökar möjligheten till att ta vara på och handla in närproducerade livsmedel. 
För att nå ett bra resultat så väl kvalitetsmässigt som el<onomiskt krävs att vi tar vara på köken och dess utrustning, men även dess medarbetare oc~ 
kompetens. 
stor vikt bör läggas på kompetensutveckling och teamarbete. 
Viktigt även att medarbetarna får förutstmningar att skapa en atmosfär där gästen gärna kommer och äter. 



Allt för att den offentliga måltiden ska vara en positiv upplevelse med god kvalitet så att de äldre får möjlighet att ha en aktiv dag och att våra elever får 
de bästa förutsättningar att lära in det de ska under en skoldag. 

Ceii:A32 
Kommentar: Avtal Räddningstjänst Heby kommun: 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. 

Cell: 132 
Kommentar: Avtal Räddningstjänst Heby kommurl: 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadstördelning för Räddningstjänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. 

Cell: Q32 
Kommentar: Avtal Räddningstjänst Heby kommun: 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Häddnings~iänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. 

Cell: Q33 
Kommentar: Fordonsservice: 

Aterkommande service på märkesverkstad av 10 stycken tunga brandfordon enligt ny 3-·årsplan. 

Cell: A36 
Kommentar: Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst: 

Aterbesättande av ekonomihandläggare. 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en tjänst som ekonomihandläggare. Tjänsten är finansierad under 2014 men ekonomiska resurser saknas 
from 2015. 

Arbetsuppgifterna består bia av bokföring, redovisningar från verksamheter, av-stämningar av konton, hantering av likvidströmmar både manuellt och i 
ekonomisy-stemet, kommunen~. kravhantering , stöd till SIFAB. Tjtinsten utgör också första backup ti!i kassan och backup till leverantörsreskontran, 
verksamheter som måste fungera varje dag. 

En befattning (80 %) som arhetat med leverantörsresl<ontran dras under 2014 in i samband med pensionsavgång. Befattningen kommer inte att 
återbesättas. Ekono-mikontoret kommer därmed ha fårre ekonomihandläggare vilket ställer krav på omedelbar backup vid arbetstoppar, semestrar och 
sjukfrånvaro. 

Om tjänsten som ekonomihandläggare inte får återbesättas måste vikarier med erfa-renhet kunna tas in omgående vid behov. Ekonomihandläggare 
med erfarenhet som snabbt kan anlitas finns hos företag som säljer ekonomiadministrativa tjänster. Anli-tande av externa tjänster från sådana 
serviceföretag är mycket dyrbara. 

Om tjänsten inte får återbesättas m3ste kravhantering och servicen till SIFAB läggas ut externt. Intern service till förvaltningarna avseende 
kravhanteringen upphör, förvaltningarna får ta ett eget ansvar gentemot gäldenärerna. Förvaltningarna får även ta ansvar mot anlitat 
j u risVinkassaföretag. 

Tjänsten kostar ca 416 tkr in kl. arbetsgivaravgifter. Intäkter som kommunen tar ut i form av avgifter i kravhanteringen kan variera men ligger mellan 100-



160 tkr i 2014 års bokslut. Dessa avgifter som bokförs på finansförvaltningen försvinner till stor del. Kommunen erhåller 100 tkr för stödet till SIFAB. 
Detta stöd försvinner och SIFAB får förmodligen en högre kostnad vid anlitande av extern revisionsbyrå. Vika-riekostnader tillkommer. 

Minskade avgifter (1 00 tkr) , förlorad ersättning frå:1 SIFAB (1 00 tkr) ställt. i relation till kostnad för tjänsten (416 tkr) ger ett överskott på ca 200 tkr vilket 
kan komma att behöva användas ti!l köp av externa ekonomiadministrativa tjänster. 200 tkr motsvarar ca 7-8 veckors vikarieinsatser vilket inte är 
orealistiskt med beaktande av arbetstoppar, semestrar och sjukfrånvaro. 

Den slutsats som kan dras är att om tjänsten inte återbesätts kan det i sämsta fall bli en merkostnad för kommunen och SIFAB. 

Cell: 136 
Kommentar: Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst: 

Aterbesättande av ekonomihandläggare. 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en ljänst som ckonomihandläggare. Tjänsten är finansierad under 2014 men ekonomiska resurser saknas 
from 2015. 

Arbetsuppgifterna består bia av bokföring, redovisningar från ·verksamheter, av-stämningar av konton , hantering av likvidströmmar både manuellt och i 
ekonomisy-stemet, kommunens kravhantering, stöd till SIFAB. Tjtlnsten utgör också första backup till kassan och backup till leverantörsreskontran, 
verksamheter som måste fungera varje dag. 

En befattning (80 %) som arbetat med leverantörsreskontran dras under 2014 in i samband med pensionsavgång. Befattningen kommer inte att 
återbesättas. Ekono-mikontoret kornmer därmed ha färre ekonomihandläggare vilket ställer krav på omedelbar backup vid arbetstoppar, semestrar och 
sjukfrånvaro. 

Om ljänsten som ekonomihandläggare inte får återbesättas måste vikarier med erfa-renhet kunna tas in omgående vid behov. Ekonomihandläggare 
med erfarenhet som snabbt kan anlitas finns hos företag som säljer ekonomiadministrativa tjänster. Anli-tande av externa tjänster från sådana 
serviceföretag är mycket dyrbara. 

Om tjänsten inte får återbesättas måste kravhantering och se;vicen till SIFAB läggas ut externt. Intern service till förvaltningarna avseende 
kravhanteringen upphör, förvaltningarna får ta ett eget ansvar gentemot gäldenärerna. Förvaltningarna får även ta ansvar mot anlitat 
j u rist/i n kassoföretag. 

Tjänsten kostar ca 416 tkr in kl. arbetsgivaravgifter. Intäkter som kommunen tar ut i form av avgifter i kravhanteringen kan variera men ligger mellan 100-
160 tkr i 2014 års bokslut. Dessa avgifter som bokförs på finansförvaltningen försvinner till stor del. Kommunen erhåller 100 tkr för stödet till SIFAB. 
Detta stöd försvinner och SIFAB får förmodligen en högre kostnad vid anlitande av extern revisionsbyrå. Vika-riekostnader tillkommer. 

Minskade avgifter (100 tkr), förlorad ersättning från SIFAB (100 tkr) ställt i relation till kostnad för tjänsten (416 tkr) ger ett överskott på ca 200 tkr vilket 
kan komma att behöva använde~s till köp av externa ekonomiadministrativa tjänster. 200 tkr motsvarar ca 7-8 veckors vikarieinsatser vilket inte är 
orealistiskt med beaktande av arbetstoppar, semestrar och sj ukf~ånvaro . 

Den slutsats som kan dras är att om tjänsten inte återbesätts kan det i sämsta fall bli en merkostnad för kommunen och SIFAB. 



Cell: 036 
Kommentar: Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst: 

Aterbesättande av ekonomihandläggare. 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en tjänst som ekonomihandlc'3ggare. Tjänsten är finansierad under 2014 men ekonomiska resurser saknas 
from 2015. 

Arbetsuppgifterna består bia av bokföring, redovisningar från verksamheter, av-stämningar av konton, hantering av likvidströmmar både manuellt och i 
ekonomisy-sternet, kommunens kravhantering, stöd till SIFAB. Tjänsten utgör också första backup till kassan och backup till leverantörsreskontran, 
verksamheter som måste fungera varje dag. 

En befattning (80 %) som arbetat med leverantörsreskontran dras under 2014 in i samband med pensionsavgång. Befattningen kommer inte att 
återbesättas. Ekono-mikontoret kommer därmed ha färre ekonornihandl:3ggare vilket ställer krav på omedelbar backup vid arbetstoppar, semestrar och 
sjukfrånvaro. 

Om tjänsten som ekonomihandläggare inte får återbesättas måste vikarier med erfa-renhet kunna tas in omgående vid behov. Ekonomihandläggare 
med erfarenhet som snabbt kan anlitas finns hos företag som säljer ekonomiadministrativa tjänster. Anli-tande av externa tjänster från sådana 
serviceföretag är mycket dyrbara. 

Om tjänsten inte får återbesättas måste kravhantering och servicen till SI~AB läggas ut externt. Intern service till förvaltningarna avseende 
kravhanteringen upphör, förvaltningarna får ta ett eget ansvar gentemot gäldenärerna. Förvaltningarna får även ta ansvar mot anlitat 
jurist/inkassoföretag. 

Tjänsten kostar ca 416 tkr inl<l. arbetsgivaravgifter. Intäkter se m kommunen tar ut i form av avgifter i kravhanteringen kan variera men ligger mellan 100-
160 tkr i 2014 års bokslut. Dessa avgifter som bokförs på finansförvaltningen försvinner till stor del. Kommunen erhåller 100 tkr för stödet t ill SIFAB. 
Detta stöd försvinner och SIFAB får förmodligen en högre kostnad vid anlitande av extern revisionsbyrå. Vika-riekostnader tillkommer. 

Minskade avgifter (100 tkr), förlorad ersättning från SIFAB (100 tkr) ställt i relation till kostnad för tjänsten (416 tkr) ger ett överskott på ca 200 tkr vilket 
kan komma att behöva användas till köp av externa ekonomiadministrativa ijänster. 200 tkr motsvarar ca 7-8 veckors vikarieinsatser vilket inte är 
orealistiskt med beaktande av arbetstoppar, semestrar och sjukfrånvaro. 

Den slutsats som kan dras ärattorn tjänsten inte återbesätts kan det i sämsta fall bli en merkostnad för kommunen och SIFAB. 



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Driftkostnadsförändring 

Förändring _ 
Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade kommentarer 
Fastighetsförsäljning 

Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 
Konsekvenser VA-plan 

Totalt 

strategisk plan 

Exploatering 

Intäkter Personal 
-r-·--

-
l 

- 200 
100 

300 _ ......... _ 

2015-2017 

Ar 2015 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

100 300 300 
200 300 300 

300 600 600 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015~2017 

Drifkostnadsförändring Exploatering Ar 2016 

-- ~ 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

Tekniskt kontor --
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 200 100 300 300 
Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 100 200 300 300 
Höjd VA-taxa 

Totalt 300 300 600 600 ·--



Kommunstyrelsens Förvaltning 2015-2017 

Drifkostnadsföränd r i ng Exploatering Ar 2017 

-- r"" 

___ .. 
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal - Övrigt Lokalhyror kostnader förändr ! 

Tekniskt kontor 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 300 200 500 500 
Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 150 250 400 400 

Totalt 
--~--

450 _....__ __ 450 900 900 



Cell: AB 
Kommentar: Fastighetsförsäljning: 

Uppdrag att s~lja fastigheter d~r kommunen inte har verksamheter kraver utökade resurser för planläggning då objekten i många fall är enbart tillåtna för 
allm~nt ~ndamål. 

Cell: A13 
Kommentar: Konsekvenser VA-plan : 

De investeringar som kr~vs för att uppfylla kommande va-plan kornmer resultera i ökade driftkostnader i bland annat utökning i verksamhetsområden, 
pumpstationer, nyinvestering i ledningsn~tat samt tillsyn och underhåll av ledn ingsn~tet. Detta kan komma att påverka va-taxan. Konsekvenserna av 
ökade investeringar ~r ~ven högre kapitaltjänstkostnader. 
Utifrån den dagvattenplanen och i och med det pågående arbetet med dagvattenpolicy och plan kan ökade driftskostnader uppstå för t ex underhåll av 
ledningsnat, utj~mningsmagasin och skötsel för torra dagvatten dammar, som vattenfylls vid överbelastning i dagvattennätet Detta kan komma att 
påverka bland annat va-taxan samt ~ven driften för gata/park 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Driftkostnadsförändring Lokalbehovsprogram Ar 2015 

·- . 
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokall ~yror kostnader förändr 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 

Flytt av !T-enheten 50 501 50 

l 

l 

l 

l 
l 

·- -- -
Totalt -·. 50 501 50 - . 



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Drifkostnadsförändring 

Förändring 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 
Flytt av IT -enheten 

Totalt 

s trategisk plan 

Lokalbehovsprogram 

.-· 

Intäkter Personal 
r---

2015-2017 

Övrigt Lokalhyror 

-200 

-200 

Ar 2016 

S:a Netto 
kostnader förändr 

-200 -200 

l 

-200 -200 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Lokalbehovsprogram Ar 2017 

--
S:a Netto 

1 Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 

Flytt av IT -enheten -200 -200 -200 

- ~-

Totalt 
----- ---- -- l -200 -200 -200 

- - ·- - - - ---·- ·---- - -- ---



Cell: AB 
Kommentar: Mbk Flytt av !T-enheten: 

Verksamhetsutveckling och eliminerad sårbarhet 

Cell: 18 
Kommentar: Mbk Flytt av !T-enheten: 

Verksamhetsutveckling och eliminerad sårbarhet 

Ceii:Q8 
Kommentar: Mbk Flytt av !T-enheten: 

Verksamhetsutveckling och eliminerad sårbarhet 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Investeringsutgift 

l 20151 20161 20171 2018 
Investeringar i beslutad plan 
Medborgarkontor 
!t-investeringar 

l 775 
Bredbandsinvesteringar 2 000 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 500 
Försäljning övrig mark -8 000 
Försäljning övrig mark 800 

Räddningstjänst 
Brandbilar 
övriga investeringar 

1 
626 

Summa Investeringar enligt beslutad plan -3 299 

Förslag nya anslag samt 2017-2021 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 
Centrumbiografen Konferenslokal 130 
!t-investeringar 

l l 7751 7751 7751 7751 775 
Bredbandsinvesteringar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Flytt av serverrum till Rådhusgatan 4 470 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 7 000 500 500 500 500 500 
Försäljning övrig mark 2 000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -500 -5 000 
Försäljning övrig mark 800 800 800 800 800 

Kultur- och fritidskontor 
Biblioteket, förändring av biblioteksrummet l 

l 2001 200 

Räddningstjänst 
Brandbilar 

! l l 3 0001 4 3501 l 44501 700 
Övningsfält 100 



Andningsskydd 
Brandmateriel 

Summa Förslag nya anslag 

Totalsumma beslutad plan samt nya förslag 

Differens mot plan 

Tekniska 

Investeringar i beslutad plan 
Administration 
Kart/Mät 
Teknisk service 
Kommunala Gator och vägar 
Parkverksamhet 
Gruvans Vattensystem 
VA-verksamheten 

Lokalförvaltarna 
skolgårdar 
Inbrottslarm 
storköksutrustning 
Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium 
Mindre justeringar av lokaler 
säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 
Tillgänglighetsanpassningar 
Rivning av fastigheter 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
Tillagningskök 
Summa Investeringar enligt beslutad plan 

Förslag nya anslag samt 2017-2021 

9 800 

6 501 

9 300 

2015 

280 
450 

5 100 
11 300 
7 950 
4 000 

21 500 

2 000 
500 
500 

1 000 
1 500 
1 000 
1 500 
1 500 

800 
10 000 
70 880 

2 200 

2 943 

2 200 

2016 

80 
50 

2 205 

2 205 

2017 

80 
50 

3 555 

3 555 

2018 

80 
50 

-695 

-695 

2019 

80 
50 

8155 

8155 

2020 

80 
50 

-95 

-95 

2021 



Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer 
Kartirnät 25 25 150 475 150 150 150 
Kontorsledning (fd administration) 280 280 430 280 280 

Kommunala gator och vägar 
Normala årliga projekt 6 0001 6 0001 6 0001 6 0001 6 000 
Åtgärder utifrån bullerkartläggningen - projekt 500 500 
stråk för gång- och cykelväg 1 000 
Ringgatan etapp 1 b 22 000 
Ringgatan etapp 2 5 200 
Särskogstippen etapp 1 500 
Östrakvarterets exploatering ? 
Ängshagen 4:de kvadranten ? 
Evelund ? 
Hammarhagen ? 
Konsekvenser åtgärdsvalstudie ? 

Parkprogrammet 
Årliga parkprojekt 2 0001 2 000 ! 2 0001 2 0001 2 000 
Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken 1 000 
Hundrastgård i stadsparken 300 
Östrakvarterets exploatering ? 
Ängshagen 4:de kvadranten- parkområde ? 
Ängshagen plantering utefter vägen "körsbärsallen" ? 
Evelund ? 
Strandvägen ? 
Lekplatser renovering säkerhet 500 500 
Föryngring stadens trädbestånd 50 50 
Upprutstning bollplaner 150 

Vattenförsörjning 
W löpande investeringar för vattenverk 1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 
Förstudie för reservvattentäkt till Knipkällan 350 

VA-ledningar 
Serviser 300 300 300 300 300 
Områden aktuella för planläggning och utvidgning 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Utbyggnad dagvattenledning 500 500 500 500 500 
Samlingskonto va-sanering - - 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 



Omläggning TS- och vattenledningar 5 0001 5 0001 5 0001 5 0001 5 000 
Utökat verksamhetsområde pga Va-plan 5 000 5 000 
TS- och vattenledning Hedåker - Västerfärnebo 1 000 
LN oml TS-etapp 2/ V-etapp 1 & 2 Kumla-Sala ? 
Broddbo tryckavlopp och vatten 1 500 
Fridhem dagvattendamm 5 500 

Reningsverk 
Ny tvättpress 400 
Löpande investeringar för reningsverken 1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 

Teknisk service 
Förrådsinventarier l 150 150 150 150 150 
Personbilar 4 530 5 500 3 350 1 650 ? 
Maskiner 940 1 570 570 1 400 ? 
Verkstadsinventarier/arbetsredskap 50 50 50 50 50 

Lokalförvaltarna 
skolgårdar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Lås och larm 500 500 500 500 500 
storköksutrustning 500 500 500 500 500 
Mindre justeringar av lokaler 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Tillgänglighetsanpassningar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Rivning av fastigheter 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 800 800 800 
LOKALUTREDNING l ? ? ? ? ? ? ? 

Summa Förslag nya anslag 6 075 725 76 450 45 1251 36 3001 35 2801 32 230 

Totalsumma beslutad plan samt nya förslag 76 955 56 840 76 450 451251 363001 352801 32230 

Differens mot olan 6 075 72~ ______ l_ ______ L_ ____ j_ ____ _L ____ _ 



Ceii:A22 
Kommentar: Om anslagen för 2015 och 2016 behöver justeras, fyll i det nya beloppet. Ange även belopp per objekt för 2017. 

Ceii:A24 
Kommentar: Centrumbio: 

Avser inkoppling av hörselslinga och låssystern som ökar tillgängligheten för anvc:lndande som konteranslokal 

Ceii:A27 
Kommentar: Flytt av serverrum: 

Nytt serverrum i samband med nuvarande avtallöper ut 2015-12-31. Avser Kylaggregat (reservkraft), insallationer, larm, släckutrustning etc. 

Cell: A78 
Kommentar: Om anslagen för 2015 och 2016 behöver justeras, fyll i det nya beloppet. Ange ~ven belopp per objekt för 2017. 

Cell: A84 
Kommentar: Normala årliga projekt: 

Innefattar tidigare objekt: 
- Trafikplan centrum 
- Förstärkning huvudvägnätet 
- oförutsedda utvidgningar 
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
-Färdigställande av gator vid nyetablering 
-Områden aktuella för planläggning (mindre områden) 

Prioritering av samlingskontot görs i VEP inför perioden. 

Projekt som bedöms som större tas upp som separata investeringar i strategiska planen. 

Cell: A85 
Kommentar: Åtgärder utifrån bullerkartläggningen-projekt 

Utifrån den bullerkartläggning som !:.ka genomföras kommer eventuella investeringar krävas utefter det kommunala vägnätet. 
Projektet antas nu, innan bullerkartläggningen är färdigställd , genomföras under två år. Detta kan komma att förändras, samt även vilken investeringsnivå som krävs. 

Cell: A86 
Kommentar: Stråk för gång-och cykelväg: 

Ett projekt som löper under 2017 och 2018 för att utveckla stråk för gång- och cykelvaga Projekt som avses genomföras är; 
• Strandvägen från Akragatan till stadsparken 
• Bergsgatan från Silvermyntsgatan fram till Västermalmsgatan 
• Karlssons mekaniska till Terrasitvägen 

Ceii:A87 



Kommentar: Ringgatan etapp 1 b: 
Etapp 1 a av om byggnationen av Ringgatan färd igställdes 201 O. Bygghandlingar för etapp 1 b och 2 finns framtagna. 

Etapp 1 b berör ombyggnaden mellan Ekebygatan och Kålgårdsgatan (mellan vill<en etapp 1 a redan är byggd) . 
Etapp 2 berör området mellan Ekebygatan och Gruwägen. 

Konsekvensen av att ornbyggnationen inte färdigställs utifrån ursprungliga planer blir att den genomförda om byggnationen ryckts ur sitt sammanhang. Trafikföringen 
fungerar därför inte som planerat varför upplevelsen från allmänheten inte är så positiv, jämfört med om projektet genomförts i sin helhet 

Cell: A88 
Kommentar: Ringgatan etapp 2 : 

Etapp 1 a av om byggnationen av Ringgatan färd igställdes 201 O. Bygghandlingar för etapp 1 b och 2 f inns framtagna. 

Etapp 1 b berör ombyggnaden mellan Ekebygatan och Kålgårdsgatan (mellan vill<en etapp 1 a redan är byggd) . 
Etapp 2 berör området mellan Ekebygatan och Gruvvägen. 

Cell: A89 
Kommentar: Sörskogstippen etapp 1: 

Utredning kring slutgiltig utformning av Sörskogstip-pen är genomförd. Projek-tet 2015 är första etapp i färdigställandet. 

Ceii:A90 
Kommentar: Östrakvarterets exploatering: 

Planprogram för östrakvarteren håller på att tas flarn. Exploateringama innebär att östra kvarterens utveckling kommer ses över som en helhet. l det arbetet ska gator, 
vägar samt gång- och cykelbanor ses över och investeringar beslutas. 

Cell: A91 
Kommentar: Ängshagen 4:de kvadranten: 

Detaljplan ska upprättas för att bestämma utvecklingen inom området. l invetser!ngen ingår eventuella gator inom området, vägen "körsbärsallen" mellan Lodjuret och 
4:de kvadranten samt eventuell ny trafiklösning vid Vintergatan. 

Cell: A92 
Kommentar: Evelund: 

stort utvecklingsområde som kan kräva stora investeringar i gator och vägar. 

Ceii:A93 
Kommentar: Hammarhagen: 

Stort utvecklingsområde som kan kräva stora investeringar i gator och vagar. 

Cell: A94 
Kommentar: Konsekvenser åtgärdsvalsstudie: 

Under 2014 ska Sala kommun tillsamman rned Trafikverket genom-tör.: åtgärdsval för investeringar i järnvägsspår, perronger, resecentrum, planskilda korsningar mm. 
Sala kommun har till Länsstyrelsen i Västmanland yttrat sig om att ta med investeringen i både nationella och regionala infrastrukturplanen. 

Cell: A97 



Kommentar: Årliga parkprojekt 
Samlingskonto för årliga återkommande parkinvesteringar. Prioritering av investeringar görs i VEP inför kommande period. l samlingskontot ingår (tidigare objekt): 
- Trädersättning aller i staden 
-Lekplatser, renovering och säkerhet 
- Ljussättning parklleklbroar/GC-tunnlar 
- Upprustning och gestaltning parkområden 
- Föryngring av stadens trädbestånd 
- Upprustning av bollplaner 
-Upprustning av parkstråk 
-Tunnlar, trygghet och säkerhet 

Utöver detta kan andra prioriterade investeringar genomföras inom ramen för detta investeringsobjekt. 

Större projekt samt projekt av engångskaraktär tas upp som enskilde~ objekt. 

Cell: A98 
Kommentar: Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken: 

Förslag att uppföra en helt tillgänglighetsanspassad lekplats i Stadsr~arken . 

Cell: A99 
Kommentar: Hundrastgård i stadsparken: 

Behovet av hundrastgård inom Sala centrum är stort och förslag finns att uppföra en inom stadsparken. 

Cell: A104 
Kommentar: Strandvägen: 

Eventuella investering<:~r till följd av exploatering längs strandvägen och/eller BP-tomten. 

Cell: A105 
Kommentar: Lekplatser renovering säkerhet: 

Utifrån upprättat prioriteringsprogram för lekplatser i Sala kommun finns ett behov att öka investeirngsmedlen under 2015 och 2016 

Cell: A106 
Kommentar: Föryngring stadens trädbestånd: 

Ett prioriteringsprogram för stadens träd kommer upprättas under 2014 och utifrän detta kommer investeingar krävas under 2015 och 2016 

Cell: A107 
Kommentar: Upprustning bollplaner: 

Under 2014 kommer prioriteringsprogram för bollplaner att tas fram. Utifrån detta kommer investeirngar krävas from 2016. 

Cell: A111 
Kommentar: Förstudie för reservvattentäkt till Knipkälla n: 

l och med förändrad lagstifning samt beräknad ökad befolknir,g i Sala vill Va-huvudmannen utreda möjligheten till en ytterligare kompletterande reservvattentäkt för 
Knipkällan. 
Förstudie planeras till 2017. Projektming under 2018 och ett eventuell ansökan och genomförande under 2019. 



Cell: A118 
Kommentar: Omläggning TS-och vattenledningar: 

Omläggning och nylt:iggning med anledning av VA-plan samt utökade verksamhetsområden. Prioritering av ledningar görs i VEP för kommande period. 

Cell: A119 
Kommentar: Utökat verksamhetsområde pga VA-plan: 

Med anledning av VA-plan kommer fler områden ingå i verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp. lnvesteirngar i projektering och genomförade. 
Prioritering av investeirngar sker i VA-plan samt i VEP inför komman,je period. 

Cell: A120 
Kommentar: TS-och vattenledning Hedåker-Västerft:irnebo: 

Nya ledningar för tryckavlopp och vatten mellan Hedåker och Väster~ärnebo. Projekteri ng 2017. Genomförande årskifte 2018/2019. 

Cell: A121 
Kommentar: LN oml TS-etapp 2/v-etapp 1 och 2 Kumla-Sala: 

Kostanden kommer tas fram i samband med projektering 2015 

Cell: A122 
Kommentar: Broddbo tryckavlopp och vatten : 

lnveseteringen avser förstudie och projektering för att ersätta tryckavloppsledning mellan Sala och Broddbo men eventuella möjligheter att ansluta fler abonnenter. 
Samt att ev även kunna erbjuda vatten. 

Genomförande tidigast 2018/2019. 

Cell: A123 
Kommentar: Fridhem dagvattendamm: 

Arbetshandlingar finns upprättade och kostanden är beräknad utifrån framtagna handlingar. Kan komma att krävas investeirng i dagvattendamm på fridhem för att 
genomföra detaljplanen samt minska risken för översvamning på befintligt område. 

Cell: A144 
Kommentar: Lokalutredning: 

Lokalutredningen planeras att tidigast behandlas i Lu den 4 mars 2014 samt KS den 13 mars. 
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strategisk plan för överförmyndaren 2015-2017 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys ekonomi 
Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Svensk ekonomi tar bättre fart 2014- BNP bedöms öka med 2,7 procent 
2014, dvs. 1,8 procent mer än förra året. Läget på den svenska arbets
marknaden förbättras gradvis under 2014. Nedgången i arbetslöshet beräknas 
dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och 
inflationen håller sig runt l procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt och år 2014 begrä..llsas 
tillväxten av pensionsinkomster till följd av att den s.k. bromsen aktiveras. 
Efter detta förutses ett par år med stark konjunkturåterhämtning då 
löneökningstakten tilltar samt pensionerna höjs i snabbare takt. Resultatet blir 
att skatteunderlaget växer och beräknas nå samma nivåer som rådde före 
finanskrisen. 

Demografi 
Kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren påverkas inte direkt av 
utvecklingen av demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en 
hel dei variabler som påverkar kommunens inkomster och utgifter. 

Befolkningsstatistik 

Prognosår i ålder 2013 2014 2015 2016 Tendens 
Totaa Sala kommun 21634 21 661 21699 21 743 Ökad total 

fol!,mängd 
Förskolebarn, 0-5 år l 395 l 411 l 414 l 392 Oförändrat 
Yngre skolbarn, 6-12 år l 585 l 630 l 664 1696 Ökar 
Högstadieelever, 13-15 år 688 654 647 678 Varierar 
Gymnasieelever, 16-19 år l 026 976 937 932 Minskar 
Befolkning i ålder, 20-64 år 11 904 11832 11759 11 661 Minskar 
Pensionärer i ålder, 65-79 år 3 652 3 777 3 898 4 001 Ökarmycket 
Äldre Eersoner, 80+ år l 385 l 381 l 380 l 383 Oförändrat 

Resultatanalys 
Resultatet för 2013 blev ett mindre överskott för överförmyndarens 
verksamhet. Utifrån nuvarande prognos kommer 2014 års resultat att redovisas 
inom fastställd budgetram. Budget för 2014 är i balans och om inget oförutsett 
händer, hålls budget inom ram hela planperioden. 
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Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål 
Arbetet sker hela tiden utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. 
Erforderliga resurser finns för verksamheten, vilket säkerställer en långsiktig 
hållbarhet i arbetet mot uppställda mål. 
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Svar på motion om turistbyrån 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lukalisering för turistbyrån, framtida huvudman samt framiida fonner för 
turistbyråverksamhet 

Motionären skriver att enligt det nya avtalet mellan Sala kommun och 
Företagarcentrum ska Företagarcentrum aktivt arbeta för att utveckla befintliga 
företag inom turismverksamnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som 
tänke1 :,tat'ta .nya ttu~Siliföretag. 

Motionären framhåller att det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid 
stationsområdet och det finns en idestudie om att utveckla stati.onsområdet ur ett 
järnvägsperspektiv. Lokalerna som stationen erbjuder ligger bra till ur ett 
besöksperspektiv och bör därtör vara lämpliga tör turismverksamhet Sala kommun 
äger idag dessa lokaler. Turistnäringsfrågor och turistbyråverksamhet är två 
områden som ligger varandra nära och framtida frågor som lokalisering, huvudman 
och former bör därför utredas. 

Medborgarkontorets informationsenhet och Företagarcentrum har yttrat sig över 
motionen. 

Undti- noverttbtr-decernber 2013 har turistbyråiis och kun1raunreceptio11ens lokaler 
genomgått en orobyggnation och renovering. Den offentliga ytan för besöksnäringen 
har utökats. Ytan för besöksmottagning är större och öppnare än tidigare och gör 
det lättare att renodla medborgar- och turisminformation. För besökarna blir det en 
rymligare yta, tydligare innehåll och sammantaget bättre möjligheter för 
information, service och ett ökat innehälL 

Sala turistbyrå och medborgarkontor har ett centralt läge invid Stora torget och 
kompletterar centrumhandel med service, information och Salasouvenirer. 
Att kombinera turistbyrå, medborgarkontor och reception är kostnadseffektivt. 
Att driva turistbyrå är allmännyttigt, möjligheterna att driva turistbyrå i egen regi är 
tufft om intäkterna ska bära kostnaderna. 

Sammanlagt servar det kombinerade medborgarkontoret och turistbyrån varje år 
omkring 16 000 besökare där ca 30% avser turismfrågor och ca 70% 
medborgarservice och kommunbesök Under en period på tre månader per år är det 
många turismbesök tili turistbyrån. Tiden därutöver är antalet turismbesökare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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



Kommunstyrelsens förvaltning 

väldigt få medan andelen kommunbesök och besökare som söker medborgarservice 
hög. Kombinationen är effektivt både personellt och ekonomiskt. 

l branschorganisation Visitas auktorisationsavtal för grön/vit skyltning av 
turistbyrå finns krav som ska följas. Turistbyrån uppfyller de flesta kraven i 
auktorisationsavtalet 

Tillgängligheten är ett område som kan förbättras. Det är idag svårt att med bil nå 
turistbyrån bara för att hämta upplysningar eller exempelvis kartor. Lokaliseringen 
av turistbyrån ger ingen parkering i direkt närhet. 

Skyltningen till turistbyrån är under förändring. Med den nya föreslagna skyltningen 
kan man parkera på Fredstorget och få en hänvisning att gåendes ta sig till 
turistbyrån. Detta är en förbättring från nuvarande skyltning som hänvisar in på 
Rådhusgatan. Kommer det en husbil eller husvagnsekipage den vägen blir det svårt 
att parkera för art ta sig till turistbyrån med vid parkering på Fredstorget är detta 
inget problem. 

Sala kommun har under förra året 2013 (t.o.m. november) ökat antalet gästnätter 
med 38 %. Företagarcentrum menar att detta visar på att besöksnäringen är en 
näring att räkna med. Lokaliseringen av turistbyrån är således en mycket viktig 
fråga anser Företagatt:entr·u1n. 

Min bedömning 3.r att turistbyråns nuvarande läge och huvudmannaskap inte är 
aktuellt ändra på. Tnristbyrån liggPr cPntraJt i S?la och kommnnens huvudmanskap 
ändamålsenligt. Viss turistinformation sker i Sala Silvergruva men även av andra 
aktörer som Sätra Hälsobrunn och privata näringsidkare inom turistnäringen. 
centralt Det är positivt och ökad samverkan kan säkert åstadkommas. Däremot bör 
turistbyråfilial övervägas i samband med iordningsställande av resecentrum vid 
järnvägsstationen under 2014~2015 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kuinrnunstyt·els:e:ti l:teiitstdller att konunultfulliuäktige beslutar 

att avslå motionens att -sats ett och två 

att anse den tredje att~satsen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
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Sala Turistbyrå genomgår en förändring i och med den ombyggnad som gjorts för att få ett 

fungerande Medborgarkontor. Med denna förändring kan man ställa sig frågan om 

verksamheten svarar upp mot det krav som finns i auktorisationsavtalet med Visita. 

(branschorganisation) 

Utdrag ur auktorisationsavtal för grön/vit skyltning: 

"För att turistbyrå ska kunna auktoriseras krävs att den verksamhet som bedrivs i 
turistbyråns besöksloka/j på turistbyråns besöksyta huvudsakligen består av 
turistbyråverksamhet som den framgår av detta avtal och av auktorisationens villkor." 

Turistbyrån uppfyller de flesta krav som finns i auktorisationsavtalet. 

Tillgängligheten kan dock ifrågasättas. 

Idag är skyltningen undermålig. Detta är dock under förändring vid tekniska förvaltningen. 

Att med bil nå turistbyrån för att hämta upplysningar eller exempelvis kartor är i dagsläget 

ett problem. lokaliseringen av turistbyrån medger inte någon parkering i direkt närhet. Att 

komma med bil för att snabbt besöka turistbyrån är idag inte möjligt. 

Med den nya skyltning som föreslagits kommer man att parkera på Fredstorget och får då en 

hänvisning att gåendes ta sig till turistbyrån. Detta är en förbättring från nuvarande skyltning 

som hänvisar in på Rådhusgatan. Kommer det en husbil eller ett husvagnsekipage den vägen 

är det svårt att parkera där för att ta sig till Turistbyrån. Vid Fredstorget finns inte denna 

problematik. 

Vi har under 2013 ökat våra gästnätter i Sala kommun med 38% till och med november 2013, 

vilket säger att vår besöksnäring är en näring att räkna med. Detta borde ge vid handen att 

samtliga inom vår kommun ska verka för att hitta möjligheterna för våra inkommande 

besökare att lätt komma i kontakt med vår Turistbyrå. 



Lokaliseringen av Turistbyrån är således en mycket viktig fråga. En lämplig placering skulle 

kunna vara i anslutning till det resecentrum som finns med i "Plan för sala stad". 

Framtiden kan se ut på ett helt annat sätt då det gäller information till våra besökare. 

Ett sätt är att skapa fler informationsplatser med bemanning eller en dator för att söka 

information. 

l Västerfärnebo finns ex ett Besökscentrum inrymt i Bygdecentret vilket fungerar bra. 

Det skulle även vara möjligt att på ex hotellen, vid Sala Silvergruva och Sala Torg placera 

informationsdatorer. 

Skulle detta vara lösningen för besöksnäringen i Sala är en placering vid ett kommande 

Resecentrum en naturlig punkt. 

Avslutningsvis delar FtgC motionärens yrkande i att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 

att utreda frågan om lokalisering, huvdman och form i samarbete med Företagarcentrum 

beroende på att turismstrategen finns placerad på FtgC. 

e/l ~~· n . "-
; \LU..(.,y-V . / -----Ui~aÅkerb m 

Näri~gslivschef Företagarcentrum i Sala ek förening 
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Motion om turistbyrån 
Turistbyrån kombineras med medborgarkontoret och kommunhusets reception, 
tidigare under samlingsnamnet "Information Sala". Under november-december 
2013 har lokalerna genomgått en orobyggnation och renovering där den offentliga 
ytan för besöksmottaning har utökats. Ytan för besöksmottagning är således större 
och öppnare än tidigare och den större ytan gör det lättare att renodla medborgar
och turisminforrnationen. För besökarna blir det en rymligare yta, tyclligare innehåll 
och sammantaget bättre möjligheter till information, service och ett ökat innehåll. 

Sala turistbyrå ska inte flytta till nya lokaler i Rådhuset utan turistbyrån kommer att 
rymmas i samma men numera rymligare lokaler som tidigare med adressen Stora 
torget 1. Den auktoriserade turistbyrån kommer att vara lika framträdande som 
innan on1byggnationen där bland annat deu gröna fasadskylten med "T ou rist 
information" finns kvar. 

Sala turistbyrå och medborgarknotor har ett centralt läge invid Stora torget och 
kompletterar centrumhandeln med service, information och Saiasouvenirer. Därtill 
bidrar turistbyrån och medborgarkontoret till att skapa en levande butiksinramning 
runt torget och har en närhet till handel, banker och restauranger. Tillgängligheten 
är god och parkeringar samt bussförbindelser finns i nära anslutning liksom för 
övrig centrumhandeL Turistbyrån finns vid Salas handelsstråk där besökarna och 
medborgarna vistas. 

Att kombinera turistbyrå, medborgarkontor och reception är kostnadseffektivt. 
Samma medarbetare hanterar servicen oavsett om området för frågan är turism 
eller medborgarservice. Att driva turistbyrå är allmännyttigt, möjligheterna att driva 
en renodlad turistbyrå i egen regi är tuffa om avsikten är att intäkterna ska bära 
kostnaderna. Sammantaget servar det kombinerade medborgarkontoret och 
turistbyrån varje år ca 16 000 besökare där ca 30% avser turismfrågor och 70% 
avser medborgarser1.'i!:::e och kommunbesök Under en period på ca 3 månaderna per 
kalenderår är det många turismbesök till turistbyrån, tiden därutöver är antalet 
turismbesökare väldigt få medan andelen kommunbesök och besökare som söker 
medborgarservice är hög. En kombin;:~tion av service ger synergier och är effektivt 
både personellt och ekonomiskt samt även när det gäller att nyttja teknisk 
utrustning och inventarier. 

Informationsenheten 
Christofer Berg 

l (l) 
2014-01-10 

VlTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Informationsenheten 
Christofer Berg 

ch ristofer. berg@sala .se 
Tel: 0224-74 78 01 
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Motion om luristbyrån 

Under juli 2012 öppnande Salas medborgarkontor. Fram tills nu har verksamheten 
etablerats i de lokaler där turistbyrån tidigare låg. Nu kommer turistbyrån att till 
förmån för medborgarkontoret få flytta till andra lokaler i rådhuset och inte ha 
samma framträdande roll. 

Totalt så omsätter Turismen i Sverige idag 264 miljarder kronor enligt Rese- och 
turismnäringen i Sverige. Enligt det nya avtalet mellan Sala Kommun och 
Företagarcentrum så skall Företagarcentrum arbeta aktivt för att utveckla befintliga 
företag inom turismnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker 
starta nya turismföretag. 

Det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid stationsområdet och det 
finns en idestudie om att utveckla stationsområdet ur ett järnvägsperspektiv. Som 
ett led i detta har Sala Kommun av Jernhusen köpt Sala järnvägsstation. lokalerna 
som stationen erbjuder ligger bra till ur ett besöksperspektiv och bör därför vara 
lämpliga för turistverksamhet. Då turistbyrån idag kommer flyttas och att 
företagarcentrum har flera uppdrags relaterade tillturistnäringen i kommunen så 
bör kommunen titta på en ny lösning avseende turistbyrån. Turistnäringsfrågor och 
turistbyråverksamhet är två områden som ligger varandra nära till hands och 
framtida frågor så som; lokalisering, huvudman och former bör utredas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida lokalisering för 
turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida huvudman för 
turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida former för 
turistbyråverksamheten 

Andreas Weiborni(M) ,a 

/ ; 
j 
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Svar på motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom den 29 
oktober 2013 med rubricerad motion. iviotionärerna föreslår att samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun ska börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att Sala kommun genomsyras av 
entreprenörskap och företagsamhet. Idag är Företagarcentrum kommunens länk till 
näringslivet. Detta är inte tillräckligt utan kommunens arbete med näringslivsfrågor 
1nåste bli lydligcu e O t-h bredare. Se:uutiiga föt'vaitHingdf och koittor t nås te bli 
delaktiga. Det som efterfrågas är en positiv attityd och tydligare samverkan mellan 
kommunens förvaltningar och näringslivet. Kommunens förvaltningar måste ha ett 
särskilt uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att göra Sala till en kommun 
som fokuserar på jobben och näringslivet 

Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen har yttrat sig över motionen. 

Företagarcentrum betonar att det är viktigt att alla förvaltningar har förståelse och 
ett bra synsätt tör vad ett fungerande näringsliv betyder tör en kommun. 

Företagarcentrum och Samhäl!sbyggnadskontoret jobbar tillsammans inom 
ExploatetirtgsforulYt för att t~anttra o1ika företagsärtrtden. Tanken är cttt dettd ska ge 
ett bra arbetssätt för att leverera en bra service i företagsärenden. 

Kommunstyrelseförvaltningen lyfter fram att det har skapats ett medborgarkontor i 
Sala kommun som erbjuder självservice, rådgivning och samhällsvägledning via 
kommunens hemsirla, kontaktcenter or h personliga hesök MP.clhorgarkontoret 
besöks och kontaktas av kommuninvånare, besökare och företagare. Flera 
servicesidor på hemsidan riktar sig direkt till företag, men även övriga tjänster kan 
till stor del utnyttjas av näringslivet redan idag. 

Kommunstyrelsen har nyligen tagit fram en digital agenda med e-strategiskt 
program för Sala kommun. Agenda och program innehåller utöver målet .. att erhjuda 
enkel, effektiv och medborgarvänlig service, en uttalad fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i hela kommunen med målet att bredbandstillgängligheten ska 
vara 100 o/o för kommunens hushåll och företag. Den digitala agendan för Sala 
kommun anger att kommuns elektroniskt lagrade information ska göras tillgänglig 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per -o lov. rapp@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

för olika aktörer att vidareutnyttja för att bidra till utveckling av nya kommersiella 
eller ideella elektroniska tjänster. 

För att förbättra företagsklimatet har ett antal utbildningar i konsultativt 
förhållningssätt genomförts inom kommunen med stöd av länsstyrelsen, samt ett 
antal företagsträffar i samverkan med Företagarcentrum. 

Arbetet med näringslivsfrågor har alltid varit ett integrerat inslag i skolans 
verksamhet och på senare år har det fått ännu större plats. Eleverna vägleds i sina 
yrkesval genom studiebesök, företagardagar och praktikplatser, Förskolan och 
skolan har i de nya läroplanerna fått ett betydligt starkare uppdrag att arbeta med 
entreprenörie!lt lärande. I skolans värld handlar det främst om at utveckla och 
stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta ideer till 
handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att 
ta risker. 

Entreprenöriellt lärande och företagande är alltså inte synonymer: Under 2011-
2013 genomförde Sala kommun ett projekt i grundskolan, med stöd av 
LJt1~sty:relseJ1, föl' att utveckla det entreprenörieHa ldrandet. Stafkt fokus hat dä!' 
förlagts i skolorna på detta. 

Grundskolaos elever förberetis för vuxenlivet på olika säU via kontakter Lnt:U törelag 
och företagare, bland annat genom företagsbesök och utbildning i 
arbetsmarknadskunskap inför framtida gymnasie- och yrkesvaL Även 
gymnasieskolan har haft fokus på detta, och i synnerhet på kontakterna med 
ntiringslivet. ! Projektet "Framåt med !Tientorskap" erbjöds aHa elever en erfaren 
yrkesman inom arbetslivet i Sala som mentor- för att få starkare koppling till 
arbetslivet. 

Inom gymnasieskolan görs omfattande satsningar på arbetsplatsförlagt lärande med 
nära kontakter med näringslivet. Gymnasieskolan har även branschråd för att knyta 
skolan närmare arbetslivet. Att starta och driva företag hör mer hemma på 
gymnasieskolan än i grundskolan. 

Verksamhetsområdet Individ, Familj och Arbete på vård- och omsorgsförvaltningen 
arbetar för att människor inte ska hamna i utanförskap, arbetslöshet och 
bidragsbero ende. 

I arbetet med att tillämpa valfrihetssystem enligt LOV har vård- och 
omsorgsförvaltningen kontakt med företag som ansöker om deltagande. Det har 
under den tid som pågått sedan införandet av valfrihetssystem i Sala kommun inte 
varit så många företag som visat intresse för att delta i systemet men möjligheten 
finns och de iöretag som ansöker och uppt)llier villkoren i förfrågningsunderiaget 
skall godkännas och med dem ska ett avtal tecknas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har mängder av kontakter med näringslivet och 
företag i Sala kommun och då framförallt i det arbete som görs då det handlar om 
olika insatser till enskilda individer. Exempelvis kan det handla om frågor rörande 
praktikplatser och platser för daglig verksamhet på olika företag i Sala. 
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Kommunstyrelsen 

Redovisningen visar sammantaget en mängd olika aktiviteter i Sala kommuns 
förvaltningar för att stödja och uppmuntra till ett bättre företagsklimat och intresse 
för företagande och dess betydelse för kommunens utveckling. Min bedömning är 
dock att det direkta operativa näringslivsarbetet måste skötas av Företagarcentrum. 
Den service företagen efterfrågar handlar ofta om en samordning av arbetsinsatser 
med Samhällsbyggnadskontor, teknisk förvaltning inom ramen för 
exploateringsforum. FtgC kan givetvis även vara behjälplig med att tillsammans med 
förvaltningarna initiera och driva projekt för att stärka förståelsen för företagande 
och därmed stärka positiva attityder till företag och företagsamhet. I det ingår 
givetvis de mjuka värdenas betydelse för företagande och företagsetableringar. 

Med hänvisning di! ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per O lo;,~ Rapp (S) 

Ordförande kommunstyreslen 
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FÖRETAGARCENTRUM 

2013-12-11 

Svar på motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Företagarcentrum vill ge följande kommentarer till motionen: 

SALAKOMMU . 
Kommunstvr*ens förvaltning 

l lok. 
i 

Dnr 2013/408 

1 1 

FtgC är sala kommuns näringslivsplattform. Vilket innebär att det är vi som jobbar för att skapa goda förutsättningar för nya 

och befintliga företag inom Sala kommun. 

FtgC utför genom avtal sala kommuns näringslivsarbete. Vi har också fått ökade verksamhetsmedel vilket innebär att 

kommunen lagt en prioritering på näringslivsfrågorna. 

Sala kommun är en kommun med stor företagsamhet. Hela 13,1% av den arbetsföra befolkningen ansvarar för ett företag. 

sala har ett högt nyföretagande. Ett starkt ben vad gäller service från FtgC. Enligt nyföretagarbarometern 1:a halvåret 2013 

återfinns Sala på plats 148 bland landets 290 kommuner. Fram till dags dato har 164 företag registrerats i Sala 2013. 

Entreprenörskap inom skolan i Sala har goda betyg genom sina projekt (grundskola, gymnasium) l Svenskt Näringsliv senaste 

ranking ligger sala på plats 92 av landets 290 kommuner. Det pågår också ett arbete inom förskolan med entreprenörska p. 

Själva kärnfrågan i motionen: att sala kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt uppdrag att arbeta med 

näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

FtgC anser och vi tror att motionärer menar att: 

FtgC är den part som hanterar det operativa näringslivsarbetet för Sala kommun. 

FtgC arbetar tillsammans med Samhällsbyggnadskontor, Tekniska förvaltningen inom Exploateringsforum för att hantera 

olika företagsärend en. Tanken är att vi ska hitta ett bra arbetssätt mellan oss för att leverera en snabb service vad gäller 

företagsärenden. 

FtgC genomför årligen projekt vad gäller att påverka vårt företagsklimat i positiv riktning. 

FtgC anser att det är viktigt att alla förvaltningar har förståelse och har ett bra synsätt för vad ett fungerande näringsliv 

betyder för en kommun. 

Vård- och Omsorg samt Skola har i allra högsta grad beröringspunkter med näringslivet. Flyttar företag hit så innebär det att 

man tittar på en helhetsbild vad gäller kommunen och dess attraktivitet. 

Bland Salas medborgare finns självklart våra företagare som invånare. Därmed anser FtgC att alla vi som arbetar för Sala 

kommun måste sträva mot att ha ett gott kundbemötande. 

Vid ett antal tillfällen under en 5-årsperiod har genomförts utbildningar i konsultativt förhållningssätt bland tjänstemän inom 

bygg, miljö, hälsa, tekniska, information samt FtgC medarbetare för att ha ett gott kundbemötande. Det är möjligt att även 

tjänstemän från vård o omsorg samt skola ska deltaga vid sådana utbildningar med tanke på att näringslivsfrågorna går som 

en röd tråd på tvären genom alla förvaltningar. 

l~l· !!~~t~ A'/' 
När ngslivschef 
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sKOLFÖRVALTNINGEN 

REMISS 

Skolförvaltningens arbete med näringslivsfrågor 

BAKGRUND 
Moderaterna i Sala har i en motion till fullmäktige yrkat att uppdra till samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Med anledning av motionen har kommunstyrelseförvaltningen efterfrågat 
tjänstemannayttranden från samtliga tre förvaltningar. 

YTTRANDE 

1 (2) 
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REMISS 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Skolförvallningens !Jedömning är atl arbete med näringslivsfrågor alltid har varit ett 
integrerat inslag i skolans verksamhet och att detta på senare år fått ännu större 
plats. Det hindrar inte att det finns ytterligare steg att ta, för att förbättra detta. 

Inom skolan har studie- och yrkesvägledarna en viktig roll i kontakten med det 
lokala näringslivet Eleverna vägleds i sina yrkesval bland annat genom studiebesök, 
företagardagar och praktikplatser. Förskolan och skolan har också i de nya 
läroplanerna fått ett betydligt starkare uppdrag att arbeta med entreprenörie!lt 
lärande. 

skolverkets definition: "Entreprenöriellt lärande innebär att 
utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, 
ansvar och omsatta ideer tiil handling. Det handlar om att utveckla 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. 

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta 
beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell ocb 
företagsam är samma sak Det betyder att ta tillvara möjiigheter och 
förändringar samt att utveckla och skapa värden- personliga, 
kulturella, sociala eller ekonomiska." 

Entreprenöriellt lärande och företagande är alltså inte synonymer, men begreppen 
är ändå nära besläktade med varandra. 

Under 2011-2013 genomförde Sala kommun ett projekt i grundskolan, med stöd av 
Länsstyrelsen, för att utveckla det entreprenöriella lärandet Starkt fokus har därför 
lagts i skolorna på detta. 

Grundskolans elever förbereds för vuxenlivet på olika sätt via kontakter med företag 
och företagare, bland annat genom töretagsbesök och utbildning i 
arbetsmarknadskunskap, inför framtida gymnasie- och yrkesvaL 

Även gymnasieskolan har haft fokus på detta, och i synnerhet på kontakterna med 
näringslivet I Projektet "Framåt med mentorskap" erbjöds samtliga elever någon 



skolförvaltningen 

erfaren yrkesman inom arbetslivet i Sala som mentor- för att få starkare koppling 
till arbetslivet och dess villkor. 

Inom gymnasieskolan görs omfattande satsningar på arbetsplatsförlagt lärande med 
nära kontakter med näringslivet. Gymnasieskolan har även branschråd för att knyta 
skolan närmare arbetslivet. 

Förvaltningen har inventerat viktiga utvecklingsområden för att stödja eleverna att 
komma i arbete eller fortsatta studier. Ett sådant viktigt område berör nyanlända, 
där ansträngningarna måste h !i mycket större för att öppna möjligheterna att tidigt 
få kontakt med närings- och arbetsliv. 

Förvaltningen har nyligen tillsatt en ny tjänst som biträdande skolchef som har 
mycket erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och betydelsen av kontakter med 
näringslivet. 

Förvaltningen ser det också som viktigt att ytterligare fördjupa frågor kring det 
entreprenöriella lärandet, för att stärka ungdomarnas initiativförmåga och 
företagsamhet. Det kan ske på många olika sätt. Dels behöver skolan bli ännu mer 
öppen för den omvärld där eleverna senare skall verka. Men de behöver också 
möjlighet att få pröva och utveckla sina olika talanger, exempelvis genom att 
praktiskt arbeta 1ned. u lika kulluryttl"ingar och u l vecklas efler var och ens fUnuåga. 

Den trots allt mest avgörande frågan är att vi har en utbildning av högsta k;alitet 
där alla anstallria har höga förväntningar och vet att vi kan få a.lla barn och elever att 
lyckas. 

Sala kommun är ett föredöme när det gäller skolans arbete och syn på 
entreprenörskap och näringslivskontakter. Det finns skäl att arbeta för att den 
bilden blir tydligare och att vi på så sätt får ytterligare draghjälp alt vässa oss inom 
dessa områden. 

j uneAnn Wincent 

Skolchef 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Klas-Göran Gidlöf Ink. 2014 -02- 1 o 
Diarlenrzor4 /l}? /Aktbllaga 3 llpb: 

Yttrande ang. Motion om arbete med näringslivsfrågor. 

Motionärerna påpekar inledningsvis att det är av vikt att arbeta för att människor 
inte hamnar i utanförskap, arbetslöshet och bidragsbero ende. Hela verksamhetsom
rådet Individ, Familj och Arbete, där exempelvis Arbetsmarknadsenheten ingår, 
inom förvaltningen har som huvudsakligt uppdrag att arbeta just med detta i en
skilda ärenden tillsammans med personer med olika grader av svårigheter att få en 
fast förankring på arbetsmarknaden. 

Sedan 2012-03-01 tillämpas valfrihetssystem enligt LOV, Lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem i Sala kommun och brukaren ges därmed möjlighet att välja utfö
rare av serviceinsatser (tvätt, städning och inköp)inom hemtjänst som beviljats 
utifrån socialtjänstlagen. 

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den 
leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt 
och tecknat avtal med. 

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. 

Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han 
uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder sedan 2012-03-01 utförare som önskar be
driva hemtjänst i form av serviceinsatser att ansöka om att få delta i ett valfri
hetssystem. 

Utförare som utför serviceinsatser har möjlighet att ansöka om att delta och kravet 
från kommunens sida är att utföraren är beredd att utföra insatser i samtliga delar 
av kommunen. 

I detta arbeta med att tillämpa valfrihetssystem enligt LOV har förvaltningen kon
takt med företag som ansöker om deltagande. Det har under den tid som pågått 
sedan införandet av valfrihetssystem i Sala kommun inte varit fråga om att så många 
företag visat intresse för att delta i systemet men möjligheten finns och de företag 
som ansöker och uppfyller villkoren i förfrågningsunderlaget skall godkännas och 
med dem ska ett avtal tecknas. 

sala kommun Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-74 70 00 

Klas-Göran Gidlöt 
Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-192 98 
vard. och .omsorgsforvaltningen@ sa la. se 
www.sala.se 

kl as-go ra n .gi dlof@sa la.se 
Direkt: 0224-74 9011 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Inom ramen för valfrihetssystem enligt LOV finns också möjligheter för nystartade 
företag att ansöka om deltagande och efter ett godkännande starta verksamhet och 
utföra de insatser som valfriheten omfattar. 

Här är det av vikt att förvaltningen för sin del ger ett korrekt och gott bemötande i 
de kontakter som i detta sker med företrädare för olika företag. Förvaltningen har 
till en del också många olika kontakter med näringslivet i Sala kommun i allt det 
arbete som görs då det handlar om olika insatser till enskilda individer. Exempelvis 
kan det handla om frågor rörande praktikplatser och platser för daglig verksamhet 
på olika företag i Sala. 

Naturligtvis har Vård- och omsorgsförvaltningen mängder av andra kontakter med 
näringslivet och företag på orten i sin dagliga verksamhet men dock har inte förvalt
ningen som sitt huvudsakliga uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor men ska i 
alla sina kontakter med företag på olika sätt alltid ge dess företrädare ett korreh'i: 
och gott bemötande. 

För Vård- och omsorgsförvaltningen 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för information, stöd och utredning 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
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DIARIENR: 2013/408 

VITRAN DE 

Ink. 2014 -01- l '5 

YTTRANDE 

Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

lrmr!anr 
2\J 

Moderaterna i Sala har inkommit med en motion där de anser att Sala kommuns 
förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt uppdrag att arbeta med 
näringslivsfrågor. Syftet är att göra Sala till en kommun som fokuserar på jobben 
och näringslivet. Motionen föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att uppdra 
till samtliga förvaltningar och kontor i Sala kommun att börja arbeta med 
näringslivsfrågor. 

l dag finns uppdrag för kommunens förvaltningar i reviderad strategisk plan för 
2014-2016. Inför arbetet med de strategiska planerna beslutar kommunstyrelsen 
om gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)och ger direktiv inför 
nämndsarbetet med de strategiska planerna. Den strategiska planen är 
kommunfullmäktiges styrdokument där anges mål och resurser för nämndernas 
arbete. Med utgångspunkt från del! strategis!<.a planen arbetar närnnderna fram 
förslag till verksamhetsplan er, där nämnderna konkretiserar de 
kommunövergripande strategierna och målen till verksamhetsmåL 
Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till kommunfullmäktige hur man 
avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. l dessa dokument finns beskrivningar för hur 
kommunens verksamheter skall bedrivas. 

Sala kommun har i sin nya organisation fokuserat på att förbättra 
medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet i den kommunala verksamheten. 

Ett Medborgarkontor har skapats i Sala kommun som erbjuder självservice, 
rådgivning och samhällsvägledning via vår hemsida, via vårt kontaktcenter och vid 
personliga besök på vårt kontor i kommunhuset Kontoret besöks och kontaktas av 
kommuninvånare, besökare och företagare. 

MEDBORGARKONTORETS_TJÄNSTER 

• Självservice 

• Boka rådgivning och vägledning 

Bygglovsrådgivning 

Energirådgivning 

KnnsumPntrådgivning 

Budget- och skuldrådgivning 

Övrig information och service 

• Kontaktcenter 0224-7 4 70 00 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 SO 

lnformation@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

!nformatl on se nheten 
ande rs. johanssan @sa la .se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och blanketter 
för ansökan och anmälan direkt samt kontakt till ansvarig handläggare . Tjugofem 
Självservicetjänster riktar sig direkt till företag, men även övriga tjänster kan till 
stor del utnyttjas av näringslivet redan i dag. Det finns även möjlighet att boka tid 
för rådgivning och vägledning om Bygglov och Energirådgivning. 

Kommunstyrelsen har därtill nyligen tagit fram en Digital agenda med e-strategiskt 
program för Sala kommun. Agenda och program innehåller utöver målet att erbjuda 
enkel, effektiv och medborgarvänlig service en uttalad fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i hela kommunen med målet att bredbandstillgängligheten ska 
vara 100 procent för kommunens hus håll och företag. Den digitala agendan för Sala 
anger också att kommunens elektroniskt lagrade offentliga information ska göras 
tillgänglig för olika aktörer att vidareutnyttja för att bidra till utveckling av nya 
kommersiella eller ideella elektroniska tjänster. 

För att förbättra företagsklimatet har ett antal utbildningar i konsultativt 
förhållningssätt genomförts inom kommunen med stöd från länsstyrelsen. Samt ett 
antal företagsträffar i samverkan med Företagarcentrum. 

2 (2) 

2014-01-07 



Bilaga KS 2014/61/6 

Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Vi Moderater tror på ett Solo där allo som vill och kon arbeta hor ett jobb att gå 

till, ett Sala som låter alla komma till sin rätt. Vi tror på ett Sala som fortsätter 

framåt med en tydlig arbetslinje, som inte styrs till utanförskop och bidragslinje. 

Frågan om jobben är för oss Moderater avgörande för hur Sala kommer att 

utvecklas. Jobb är inte något som skopas av politiker utan jobb skapas av 

människor som tror och vågor att arbeta för sina ideer. Det är därför viktigt att 

Sala erbjuder goda förutsättningar för företagande. 

Salo sko vara en kommun som genomsyras av entreprenörskap och företagsamhet. 

För att uppnå det krävs det en positiv attityd och tydligare samverkan mellan 

förvaltningar, förvaltningskontor och näringslivet. Idag har Företagscentrum rollen 

att vara kommunens länk med näringslivet. Företagscentrum fyller en viktig funktion 

men det räcker inte. Kommunens arbete med näringslivsfrågor måste bli tydligare 

och bredare. Det måste ske genom ett arbete där somtliga av kommunens 

förvaltningar och kontor är delaktiga och verksamma. 

Därför anser vi att Sala kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt 

uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en 

kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutor att 

Att uppdra till samtliga förvaltningar och kontor i Salo Kommun att börja arbeta 

med näringslivsfrågor. 



Peter Molin 

lLtrk# /lr';cfv-------
Michael PB J~Kansson 

Afr, __ . 
Math~ 

Tjänstgörande ersättare 
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DIARIENR: 2013/420 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 201~ -02- 2 5 
Diarienr2oiTf l :Sf+J ~klbilaga Z 
Opb: f 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband - VDSL 

Jimmy Kedert inkom den 5 november med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att telestationen i Sala som inte är ansluten till stadsnätet 
ansiuts tili VDSL. 

1T -enhctzn här yttrat sig ö .. ,rcr mcdborgärförslaget. 

operatörer än Telia kan via Te!ia leverera VDSL. VDSL har en mycket begränsad 
räckvidd, bara 1-2 km, vilket medför att endast de som bor närmast telestationen 
kan använda tekniken. 

Sala kommun äger inget kommunalt stadsnät, utan det nät som är mest utbyggt i 
Sala tatort ags av SalaN et. 

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

Att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyreisen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Peter Tejne Ink. 2014 -02- 2 5 

Diarienr-?O!J.+ /'-?;-::;!) jAktbilaga \ 
Opb: 

Svar på Medborgarförslag om anslutning till bredband - VDSL 

Via hemsidan har det inkommit ett förslag om att skaffa VDSL till telestationen i 
Sala. 

Te!ia har enligt uppgift redan VDSL utrustning på telestationen i Sa!a. Aven andra 
operatörer än Telia kan via Telia leverera VDSL. 

VDSL har dock en mycket begränsad räckvidd (1-2 km) vilket medför att endast de 
som bor närmast telestationen kan använda tekniken. 

l 

Ett litet förtydligande till förslagsställarens synpunkt, Sala kommun äger inget 
"kommunalt stadsnät" utan det nät som är mest utbyggt i Salas tätort ägs av SalaN et. 

Sala den 4 december 2013 

Peter Tejne 

!T -chef Sala kommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Fabriksgatan 14 

Växel: 0224-74 77 77 

Fax: 0224-188 50 
IT-enheten@sala.se 

www.sala.se 

Peter Tejne 

!T -chef 
pet e r. t ej n e@ sa la .se 

Direkt: 0224-74 77 71 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

commentEmail@sala.se 
den 5 november 2013 12:44 
Kommun lnfo 
Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: b32b8327-8061-4b39-
bca1-5e3dde511 b7e) 

Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering 

Ärende Id 

Datum 

Ansvarig nämnd 

Typ av synpunkt 

Avser verksamhet 

SYNPUNKT 
Hej! 

b32b8327-8061-4b39-bcal-5e3dde511 b7e 

2013-11-05 12:38 

Kommunstyrelsen 

Synpunkt/förslag 

Telefoni 

Jag skulle vilja lägga fram ett förslag om att skaffa VDSL på vårarr tele-station i Sala. 
Detta för att ge möjlighet för stabilare intemet, fOr alla de hushåll som inte är a..'lslutna till det kommunala 
stadsnätet(bredband), vilket är många. 

Med hur dagens samhälle utvecklas, då mycket av media, så som serier existerar mer och mer på interne!. 
Så krävs en starkare grund för att upprätthålla detta. 
Speciellt med de yngre generationerna. Det kommer dessutom bli mer, inte mindre. 

Med vänlig hälsning, 
Jimmy Kedert 

Återkoppling? 

Kontaktuppgifter 

Namn 

Postadress 

Telefon- och mobi!nurruner 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via brev. 

Jimmy Kedert 

Kålgårdsgatan 14,73331, Sala 

0704607035 

Jimmy-kedert@hotmail.com 

kommun.info@sala.se 

1 
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DIARlEN R: 2014/158 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2011! -02- 2 5 

Oiarienr.z0\'4 /'1 c::;<ZJAk!bilaga 7 
Dpb: 

Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktion -
mentorskap 

l 

Per Tjärnström inkom elen 1 O oktober 2013 med rubri.cerat medborg'lrförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun utvecklar en ny stödform till enskilda 
med beiwv av individuellt anpassat stöd, där en handläggare eiier motsvarande 
fungerar som mentor. 

Förslagsställaren skriver att mentorn ska stötta i kontak-ten med myndigheter och 
det lokala föreningslivet samt hjälpa till att få struktur på livet och ekonomin för den 
enskilde. Mentorn ska genom samtal ge goda råd som leder till självförtroende och 
ökad självständighet. Stödet ska anpassas efter individens önskemål. Det som 
efterfrågas är ett alternativ till dc insatser såsom hemtjänst, kontaktperson, 
boendestöd eller god man möjliggör. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

De insatser. med hög grad av individanpassning som efterfrågas. finns redan idag i 
enlighet med lagstiftning och riktlinjer för insatser. Det finns stort utrymme att 
individanpassa insatsen. Den ska utformas utifrån den enskilde individens specifika 
situation och levnadsförhållanden. 

Det finns dock begränsningar vad gäller utförarens möiligheter att verkställa 
önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäkringar för anställd 
personal avgöra att vissa önskemål inte är genomförbara. Trots en hög grad av 
flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid och schemamässiga rutiner i en del 
fall utgöra hinder. 

I kontakt med en handläggare som arbetar med att utreda, bedöma och besluta om 
stöd till enskilda kan en individanpassning av stöd utifrån den enskildes specifika 
behov och önskemål ske. Här kan den enskilde vara delaktig i att utforma det stöd 
som just han e Her hon är i behov av. lJet är naturhgtvis viktigt att handlaggaren ar 
inlyssnande och förstår den sökandes behov och att samtalet sker som professionell 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. ra p p@ sa la.se 
Direkt 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-02-23 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNOEN 

Sammanträdesdatum 

SALAKO~MUN Kommunstyrelsen · Ilning 

Ink. 2014 -01- 2 4 

VON§? 

Justerandes sign 

///) 

2014·01·16 Dlarien:-;.20} k~ ;; -;~;J, fAktbilaga l 
Dpb: r 

Dnr 2014/20, 

Medborgarförslag om införande av ny stödfunktion- mentorskap 

INLEDNING 
Kornmunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över inkommet 
medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag. Bilaga VON 2013/6/1 
Förvaltningens svar på medborgarförslaget Bilaga VON 2013/6/2 

Enhetschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen som 
nämndens yttrande med anledning av medborgarförslaget 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

;m godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen som 
nämndens yttrande med anledning av medborgarförslaget 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

lik l Utdragsbestyrkande 



IIDI SAlA lf.i1 KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Medborgarförslag om införande av ny stödform- mentorskap. 

Till kommunstyrelsens förvaltning har 2013-10-28 inkommit ett m<'dborgar· 
försiag från en förslagsställare som handlar om att utveckla en ny stödform 
till enskilda med behov av individuellt anpassat stöd. Förslagsställaren upp
lever sig sakna ett stöd som är mycket individuellt anpassat utifrån de speci· 
fika behov och önskemåi en enskild person kan ha. 

l skrivelsen med förslaget erbjuder sig förslagsställaren att själv vara med att 
utveckla en sådan stödform. Denne uttrycker också ett önskemål om att det 
nya stödet som eniigt förslaget bör utvecklas ska vara enkelt att erhålla ge
nom kontakt med kommunen och att det i sin utformning inte ska vara så 
styrt av regler som förslagsställaren upplever att de stödformer som nu är 
tillgängliga är. 

l skrivelsen med medborgarförslaget berättar förslagsställaren att han för 
egen del prövat på insatser i form av hemtjänst och kontaktperson. I sitt re
sonemang berör han också insatsen boendestöd och stöd i form av god man. 
Dock upplever sig förslagsställaren inte behöva just det stöd som en god man 
utgör. Det förslagsställaren efterfrågar är mer någon form av stöd där en per· 
son kan vara någon form av "mentor" till den person som behöver stöd. 

Vård- och omsorgsnämnden har med intresse tagit del av det inkomna medborgar
förslaget och uppskattar att medborgare är intresserade av att utveckla verksamhe
ten så att den kan vara anpassad till medborgarnas önskemål och behov. När det 
gäller de insatser med hög grad av individanpassning som förslagsställaren efterfrå· 
gar så bör det dock enligt nämndens uppfattning redan idag vara möjligt att erhålla 
sådant stöd i enlighet med den lagstiftning och de riktlinjer för insatser som nu 
finns. 

Det finns enligt gällande lagstiftning och fasts@ ida riktlinjer redan idag i«te 
bara stort utrymme för att individanpassa insatsen utan det ligger också i 
lagens mening att insatsen ska utformas utifrån den enskilde individens 
specifika situatioll och förhålianden och de omständigheter varunder just 
den person det handlar om lever. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig. 
Dock finns naturligtvis begränsningar vad gäller utförarens möjligheter att 

1(2) 
2013-12-10 

ONR 2014/20 

salakommun 
V~rd- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax~ 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Klas-Göran Gidf5f 
Enhetsdtef 

klas-gora n.gr dlof@ salase 
Direkt; 0224-74 90 Il 
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~KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

verkställa önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäk
ringar för anställd personal bestämma att vissa önskemål inte är genomför
bara. Trots en hög grad av flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid 
och schemamässiga rutiner i en del fall också utgöra hinder. 

I kontakter med en av Vård- och omsorgsnämndens handläggare som arbetar 
med att utreda, bedöma och besluta om stöd till enskilda kan en individan
passning av stödet utifrån den enskildes specifika behov och önskemål ske. 
Här kan den enskilde vara delaktig i att utforma det stöd som just han eller 
hon är i behov av. Vad gäller typ av insats så kan t.ex. just den insats i form av 
kontaktperson vara det stöd som passar in på den beskrivning som ges och 
de önskemål förslagsställaren uttrycker i sin skrivelse där medborgarförsla
get ställs. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att avge det ovan anförda som sitt yttrande med anledning av inkommet 
medborgarförslag. 

I tjänsten 

ut l~ 
Enheten för information, stöd och utredning 

2 (2) 
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Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -10- 2 8 
Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 

J 

Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala Kommun efter att ha haft en del problem på tidigare ort. 
Jag är ganska ensam och inte särskilt självständig och behöver därfor en del stöd av samhället. 
Det problem jag upplever med dessa stöd är att man går alltid efter regler och lagar, det går inte att 
forma stödåtgärder efter individens önskemål som det gick att göra på den tiden man gick skola. 

Skaffar jag god man skall denna person se till att min ekonomi mm sköts, detta skall ansökan om 
hos Domstol med hjälp av läkarutlåtande som en läkare skriver, men det är inte det jag behöver, 
jag behöver en mentor som stöttar mig och lär mig och ger mig fortroende till att bli självständig 
utan att det skall krävas utlåtanden mm. Ansöker jag om boendestöd så får jag hemtjänst p.g.a. att 
jag saknar psykisk diagnos och som egentligen inte får stötta i ekonomiska frågor, och som oftast 
bara koncentrerar sig på städning. 

Min nyblivna kontaktperson som hjälpt mig mycket har jag fått lite kritik för av kommunen ang 
att min kontaktperson ger mig kläder hon har liggandes, att hon hjälper mig med flytt och sådant, 
jag har jag fått forslag av handläggare att jag skall ha god man som ansöker om ekonomiskt stöd 
till inköp av mina kläder o.s.v. Men varför är det fel att min vän kontaktpersonen hjälper mig? 
Det ingår inte i uppdraget men här på landet ser vi mellan fingrarna 
och hjälper varann på ett annat sätt. 

I Sala Kommun verkar vi inte heller ha någon barn/vuxenhabilitering som brukar finnas med, 
dock har jag negativ erfarenhet av kuratorer mm som alltid ska skylla på sina regler, 
att dom inte får agera mentorer genom att stötta sina klienter, 
men en kurator skall väl stötta genom samtal och diskussion? 

Därför skulle jag vilja vara med och utveckla en ny stödform där jag som klient får träffa en 
handläggare eller motsvarande som fungerar lite som mentor fOr mig, en person som skall 
skapa sig en bild över mig och mitt liv genom samtal och som ska kunna gå in och stötta mig 
i t.ex. myndighetskontakter, hjälpa till med att få kontakt med det lokala förenings livet, 
att hjälpa till att få struktur på livet, ekonomi och för att få en god miljö att leva i. 

Stödet skall vara enkelt att få genom kontakt med kommunen, och att stödet ska anpassas 
efter individens önskemål och samtal skall vara stöttande. Att stödet skall kunna ge goda råd 
men skall också ge fortroende till mer självständighet, därfor är personkemin väldigt viktig, 
"mentorer" som man kan kalla det bör i det minsta möjliga motarbeta mig som individ och istället 
stötta till att få gå sin egen valda väg i livet. En mentor som kan hjälpa mig till ett bättre liv helt 
enkelt. 

Forneby Möklinta 26 oktober 2013 

Per Tjärnström 
Åsvägen 48C 
733 75 Möklinta 
0738 46 44 28 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp (S) Ink. 2011! -02- 2 6 
Dfarienr-;z Oj 4 /'3b . ...-lAktbilaga J 

Opb: l 

Ö s by Naturbruksgymnasium som ett Grönt kunskapscentrum 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, §22, att bifalla motion från 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (c), GustafEriksson (C) och Anna 
Gillerblad (C) att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med bildnings
och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan för 
hur Ö s by Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt 
kompetenscentrum, där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 
Motionärerna pekade på möjligheterna att kunna rekrytera nya företagare 
inom de gröna näringarna, ge fortbildning för de redan verksamma inom 
sektorn samt tydliggöra sambanden mellan stad och landsbygd. 

Bildnings- och lärandenämnden skrev i sitt yttrande att motionärerna 
belyser avgörande frågor för en långsiktig hållbar utveckling där hela 
utbildningsväsendet har ett grundläggande uppdrag och där skolor som 
Ö s by, förutom produktion av livsmedel, bioenergi etcetera, redan idag 
arbetar och har ett ständigt pågående utvecklingsarbete med dessa frågor. 
Skolan har breda kontakter med branschen och har i övrigt ett stort 
internationellt nätverk med bland annat projekt för hållbar utveckling. 
Nämnden menade att det är gynnsamt för skolan, Sala kommun och arbetet 
för en hållbar utveckling om kommunstyrelsen i Sala går in som en mer aktiv 
part för att förstärka Ö s bys roll som ett Grönt kompetenscentrum. 

Iden att göra Ö s by naturbruksgymnasium till en växtplats för kunskap om 
det uthålliga samt koppla ihop det med näringsverksamhet och välfärd utan 
växande resursförbrukning och stigande miljökostnader är i linje med 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Debatten i fullmäktige betonade 
behovet av en grundlig undersökning för att klara ut förutsättningarna för en 
sådan satsning och profilering av skolans verksamhet. 

Scandinavian College ofTravel&Turism (SCOTT) i Orsa har hittills varit ett 
framgångsrikt koncept för att få yrkeshögskoleutbildningar till orten. Det har 
gett fler mervärden då bl a lediga bostäder kunnat utnyttjas som internat, 
handeln ökat och fler kompetenser stannat kvar i trakten efter avslutad 
utbildning. 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

En gång om året är det möjligt för privata eller offentliga 
utbildningsanordnare att ansöka om att få bedriva utbildning inom 
yrkeshögskolan. Den årliga ansökningsomgången brukar öppna i 
maj/juni och stänga i september. 

Yrkeshögskolan ska erbjuda kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda 
utifrån arbetslivets behov. Därför är det viktigt att sökta utbildningar har 
stark arbetslivsanknytning och utformas i nära samarbete med 
representanter för arbetslivet Ett annat krav är att utbildningen inte skall 
kunna erbjudas inom ramen för någon annan utbildningsform, till exempel 
inom gymnasieskolan eller inom universitet/högskola. 

En projektledare behöver anställas under resten av 2014 för att i en förstudie 
undersöka och visa på förutsättningarna att utifrån motionens intentioner 
skapa ett Grönt kunskapscentrum på Ö s by. Upplägg, innehåll i utbildningar, 
elevunderlag, möjliga samarbetspartners, tlnansiering och behov av 
investeringar samt samnyttjande med gymnasieskolan med lokaler och 
resurser på Ö s by och ev. ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan under 
september 2014 ingår i uppdraget 

jag föreslår att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tillsätta en projektledare med uppdrag att i en förstudie visa på 
möjligheterna att starta ett Grönt kunskapscentrum på Ö s by 

att kommunstyrelsen anslår under 2014 400 tkr för ändamålet, att tas ur 
eget kapitaL 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2012-08-24 



Bilaga KS 2014/65/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-03-04 

Till kommunstyrelsen har inkommit följonde ärenden: 

l SKL- Cirkulär 14:6 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
2 SKL- Cirkulär 14:7 Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
3 SKL- Cirkulär 14:8 Arbetsdomstolens dom 2014 nr 14om det skett en verksamhetsöver

gång enligt 6 b LAS när kommun tillfalligt övertog driften av personlig assistans i bruka
res hem 

4 SKL- Cirkulär 14:9 Ett nytt beräkningssätt iförs i Allmärrna bestärnrnelser 
5 KPR- Minnesanteckningar från möte den lO februari 2014 
6 SHE AB- Protokoll från styrelsemöte 2014-02-14 
7 Sala-Heby Energi Elnät AB- Protokoll från styrelsemöte 2014-02-14 
8 Kungsörs kommun- beslut om kommunalförbundet Vafab Miljö 
9 VKL- Aktuellt från VKL Nr 1/2014 

l O Hela Sverige ska leva! Landsbygdsriksdag Gävleborg 16-18 maj 2014 
11 Vänortsföreningen Sala- Vändra- Kallelse till årsmöte den 16 mars 
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