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Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Måndagen den 19 maj 2014, kl13.30 

l Lägesrapport från VKS Vindkraft Sverige AB angående vindkraftsprojektet 

1 (2) 
2014-05~14 

KALLElSE 
JILL ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

Norrberget kl13.30-14.15 

Föredragning av Fredrik Sander, projektledare, Lars Laurin, projektjurist och 
Thomas Siissenbach, avdelningschef, VKS Vindkraft Sverige AB. 

2 Presentation om Sala kommuns upphandlingsfunktion 

Föredragning av )onas Köping och Per Eriksson. Lennart Björk deltar vid 
ärendets behandling. Kl14.15-14.45 

3 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Bilaga KS 2014/48/4 

Föredragning av Inger Lindström, jenny Nolhage, j uneAnn Wincent samt Agneta 
von Schoting. 

4 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande 
asylsökande ungdomar 

Bilaga KS 2014/117/1-2 
Föredragning av Mauro Pliscovaz. 

5 Socialdepartementets remiss Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet 
- planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3} 

Bilaga KS 2014/118/1-2 

Föredragning av Mauro Pliscovaz. 

6 Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund 

Bilaga KS 2014/119/1-2 

7 Ändring av detaljplan för Lodjuret, Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län; 
antagande 

Bilaga KS 2014/68/2 

Föredragning av Sofia Elrud. 



•
,;;::;~.;.,· 

SALA 
KOMMUN 

Ledningsutskottet 

8 Detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län; antagande 

Bilaga KS 2014/69/2 

Föredragning av Sofia Elrud. 

9 Detaljplan för Evelund; programsamråd 

Bilaga KS 2014/120/1 

Föredragning av Sofia Elrud och Eleonore Albenius. 

l O Riktlinje för Sala.se 

Bilaga KS 2014/121/1-2 

Föredragning av Silvana Enelo-J ansson och Pelle Johansson. 

11 Innovationsstrategi 

Bilaga KS 2014/122/1 

F öredragning av J an e Allansson. 

12 strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun 

Handlingar delas ut vid sammanträdet. 

13 Årsstämma för salabostäder AB; uppdrag till röstombud 

Bilaga KS 2014/123/1 

14 Information 

15 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/124/1 

2 (2) 
2014-05-14 
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Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Prognosutveckling per månad,  Beräknad Årsbudgetavvikelse

Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov

Årsbudget 

2014

Prognos 

2014

Avvikelse 

i %

Månads 

tendens

Kommunstyrelsen -600 -150 -400 655 0 0 0 0 0 209 209 208 554 0,3%

Bildnings- och lärandenämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 538 463 538 0,0%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 045 424 045 0,0%

Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 790 0,0%

Överförmyndare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 173 3 173 0,0%

Summa -600 -150 -400 655 0 0 0 0 0 1 100 755 1 100 100 0,1%
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Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Avvikelse

+0,7Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %

Prognosutveckling per 

månad -600 -150 -400 655 0 0 0 0 0 209 209 208 554 0,3%

Kommentar

Kommentar

Kommunchef + 100 tkr
Konsultkostnader beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget.

Samhällsbyggnadskontor +1 260 tkr
Konsultkostnader  planenheten -400 tkr, uppdrag från 2013 som är försenade och därmed belastar 2014.

Samhällsfinansierade transporter +1 660 tkr, uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsreso, effektivare 
planering/samordning  av skolskjuts , något lägre resande. 

Tekniskt kontor -100 tkr
En genomgång har gjorts av fordons- och maskinbeståndet för teknisk service .

Kultur- och fritidskontor -320 tkr
Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket.

Räddningstjänst -435 tkr
Hyra budgeterad enbart för brandstationen i Sala pga missförstånd . Sänkta telefonkostnader kan förbättra resultatet.

Personalkontor + 150 tkr
Överskott pga vakans samt tjänstledigheter/deltider.
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Bildnings- och 
lärandenämnd

Avvikelse
+0,0Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %
Prognosutveckling per 

månad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 538 463 538 0,0%

Vård- och 
omsorgsnämnd

Avvikelse
+0,0Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %
Prognosutveckling per 

månad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 045 424 045 0,0%

Kommentar

Förvaltningen räknar med att hålla budgeten fast budgeten är väldigt skör. Ramförändring med
-581 tkr för löneadministratörer. 

Många osäkerhetsfaktorer som kan bidra till ett underskott uppstår. Placeringskostnader, sjuktal och vikariekostnader samt 
projektet för verksamhetssystemsbytet och om semesterlöneskulden drar iväg.

Grundskolan
Utfall tom april visar på +5 500 tkr
Många enheter ligger på ett stort plus nu på vårenför  att antingen anställa nu eller anställa folk inför hösten.

Gymnasiet
Utfall tom april visar på + 6 000 tkr
Terminens intäkter för externa elever på Ösby har kommit in. 
Alla fakturor från externa huvudmän har ej inkommit.
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %

Kommunstyrelsen 8 300 4 629 2 873 20 114 0 0 0 0 0 151 576 131 462 13,3%

Bildnings- och lärandenämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 590 4 590 0,0%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 406 6 406 0,0%

Summa 8 300 4 629 2 873 20 114 0 0 0 0 0 162 572 159 699 12,4%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret -1 860 tkr

Inköp av mark: 
I dagsläget finns inga kända större markinköp. Överskott 450 tkr beräknas.

Försäljning övrig mark: 
Intäkter för försäljning av mark visar ett underskott  på ca 2 310 tkr jämfört med budget. Intresset för att köpa tomter har varit lågt.
700 tkr är i nuläget budgeterat som en första del av  saneringen på Ängshagen. Åtgärdsförslag på hela området är idag inte klart men val av metod kan påverka budgeten ytterligare 
negativt. Eventuella saneringskostnader på parkmark kan påverka SBKytterligare  beroende var kostnader läggs.   

Tekniska kontoret 21 974 tkr

VA-program -5 892 tkr
I arbetet med projektet ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 har mer berg än beräknat fördyrat projektet . Sista delen av sträckan kan innebära sprängning med  högre 
kostnader  som följd. Intäkt från bredband inkommer.
Omdisponering  av medel  400 tkr från projekt 3231 ARV Sala ny tvättpress till projekt 3238 APU Varmsätra på grund  av behov av kompletterande utrustning begärs.
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Parkprogram +483 tkr
Investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan flyttas fram i väntan på exploatör.

Kart/mät program +75 tkr
Digitalt ortofoto kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet from 20140301.

Lokalprogram +25 384 tkr
Servicebyggnad stadsparken : byggstart 2015 då detaljplanen ej blir klar före årsskifter 2014/2015. Äldreboende: I upphandlingsförutsättningarna för det nya äldreboendet ingår det 
att delar av kontaktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 tkr reserveras till 2016.
Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta kommer inte att påbörjas under 2014 p g a  tids- och personalbrist.
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos

2013 2014 2014
(inkl TA)

Verksamhetens intäkter 252 151 260 437 251 437
Jämförelsestörande intäkt 29 940
Verksamhetens kostnader -1 250 674 -1 311 655 -1 311 440
Avskrivningar -51 222 -55 773 -55 773
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 019 805 -1 106 991 -1 115 776

Skatteintäkter 839 004 855 680 858 457
Generella statsbidrag och utjämning 252 457 259 160 264 959
Finansiella intäkter 4 688 4 178 4 178
Finansiella kostnader -11 239 -14 174 -14 085

Årets  resultat 65 106 -2 147 -2 267

Reavinst 4 941
Resultat efter balanskravsutredning 60 165 -2 147 -2 267

Budgetavvikelse -120
varav:

Nämndernas prognos 655
Finans (varav AFA 9 000 tkr) -9 351
Skatteintäkter/generella statsbidrag 8 576

TA-anslag 2014 7 736
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

SALJ,\ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 1 4 
Diarienry r" J u ~:r~-"'! IAklbilaga l 
,,,, i 

Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

BAKGRUND 
Mot bakgrund av att Sverige står inför den största flyktingmottagningen på 20 år är det 
viktigt att Sala kommun har god kvalitet i såväl mottagandet som i integrationsarbetet ur 
ett långsiktigt perspektiv. 

överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare har under flera år omfattat 40 personer per år. Det totala antalet som 
mottagits har varierat, ibland färre och ibland fler. Prognosen för Sala år 2014 innebär 
en beräknad utökning till att omfatta ca 130 flyktingar. Anledningen är bl a att 
förutsättningarna förbättrats för barnfamiljer att återförenas i Sverige. Länsstyrelsen 
föreslår att Sala kommun åtar sig att årligen ta emot 60 nyanlända för bosättning i 
kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. 

Vad gäller ensamkommande barn och ungdomar har Sala kommun under 2013 
ändrat avtalet att omfatta 12 platser, av dessa ska 3 platser skall alltid finnas 
tillgängliga för asylsökande ungdomar samt 9 platser för PUT (permanent 
uppehållstillstånd). Mot bakgrund av att kommunerna förväntas att utöka 
avtalen ytterligare under 2014, så har verksamheten för ensamkommande i sala 
kommun arbetat aktivt med att förbereda för att starta upp ytterligare ett 
boende för att om möjligt ta emot flera ungdomar. En utbyggnad av 
boendekedjan och rekrytering av jourhem och familjehem pågår också. 

Lagändringar och utvidgade anvisningsmöjligheter 

Mot bakgrund av att det råder fortsatt stort behov av flera platser har ett antal 
lagändringar trätt i kraft att gälla from 1 januari 2014. 

En lagändring ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa 
ensamkommande till kommuner utan överenskommelse. De utvidgade 
anvisningsmöjligheterna är tvingande och gäller även de kommuner med 
överenskommelse, vilket innebär att Sala kommun kan få en anvisning utan att 
ha anmält ledig plats. Kommunen kan också få anvisningar på barn och 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 

733 25 Sala 

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

Fax: 0224-192 98 

vard. och .omsorgsforvaltn ingen@ sala.se 
www.sala.se 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 

mauro.pliscovaz@sala.se 

Direkt: 0224-74 90 07 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

ungdomar som ej omfattas av Sala kommuns överenskommelse. Sala kommun 
har överenskommelse som omfattar pojkar från 16 år, med denna lagändring kan 
kommunen bli anvisad att ta emot yngre barn och även flickor. Regelverket för 
tolkning av anhörigbegreppet att gälla flera släktingar än kärnafamiljen bidrar 
också till att behovet av anvisningsbara platser i kommunen ökar. 

Mot bakgrund av ökat behov av platser har Länsstyrelsen gjort beräkningar 
gällande fördelningstal för hur många asylplatser respektive kommun i länet 
förväntas utöka med, i nya överenskommelser med Migrationsverket. 

Sala kommun har idag överenskommelse gällande tre asylplatser och 
Länsstyrelsen föreslår en utökning till sju asylplatser. Denna utökning är mer än 
en fördubbling av tidigare överenskommelse och innebär stora förändringar för 
Sala kommun, som behöver anpassa verksamheten ytterligare under året. Det 
förutsätter flera boendealternativ i form av fastigheter/ rum, familjehemsplatser, 
utslusslägenheter och möjligheter till egna lägenheter för de ungdomar som fått 
uppehållstillstånd och som är över 18 år och redo att flytta till eget boende. En 
utökning av mottagandet berör flera aktörer inom kommunen, såväl 
bostadsmarknad, kommunens skolor som behöver möta upp med flera 
utbildningsplatser för nyanlända. Överförmyndarenhetens insatser påverkas 
också då flera gode män behöver rekryteras. Samma sak gäller flyktingar som 
kommer till Sala, här har vi en bostadssituation i Sala som är ansträngd. 

Innan Sala kommun går in i ett utökat avtal måste resursfrågorna vad gäller 
ovanstående lösas. Vad gäller mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar har förvaltningen till viss del redan börjat arbeta med lösningar som 
nämnts ovan där handlar det mer om att sluta ett avtal med länsstyrelsen som 
innebär en upptrappning av åtagandet och där man når fullt mottagande (7 
stycken) mot slutet av 2014. 

Vad gäller flyktingmottagandet som föreslås öka från 40 till60stycken flyktingar 
är bostadsfrågan kanske den största utmaningen att handskas med, det finns 
idag inte tillräckligt med lägenheter att fördela. Om detta inte kan lösas på något 
sätt så bedömer förvaltningen att uppdraget att utöka mottagande av antalet 
flyktingar från 40 till60stycken inte är genomförbart. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunsstyrelsen besluta 

Att teckna avtal med migrationsverket gällande mottagande av ensam
kommande barn och ungdomar. 

Att avtalet med migrationsverket utformas på så sätt att platser för barn och 
ungdomar trappas upp successivt vilket innebär att vi utöver de 3 platser vi har 
redan idag håller 2 platser är tillgängliga från och med l september 2014, l plats 
är tillgänglig från och med l oktober 2014 och från och med Den l december 
2014 är samtliga 7 platser tillgängliga. 

Att under förutsättning att bostadsfrågan kan lösas teckna avtal med 
migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 60stycken under 2014. 

3 (3) 
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R sALA 
~KOMMUN 

VON§ 66 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kom~~h~,~R~~m~ing 

Ink. 2014 -05- l 4 Sammanträdesdatum 

2014-05-14 
DiarienQD}.4/"":f'32 IAK!bilaga 2.. 
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Dn r 2014 7uö l 
Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

INLEDNING 
Mot bakgrund av att Sverige står inför den största flyktingmottagningen på 20 år 
är det viktigt att Sala kommun har god kvalitet i såvälmottagandet som i 
integrationsarbetet ur ett långsiktigt perspektiv. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/43/1 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz och flyktingsamordnare Senacta Trstena föredrar 
ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
iill; teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar, 
iill; avtalet med migrationsverket utformas på så sätt att platser för asylsökande 
barn och ungdomar trappas upp successivt, vilket innebär att Sala kommun utöver 
de 3 platser som redan idag finns i avtal, håller ytterligare 2 platser tillgängliga frän 
och med 1 september 2014, 1 plats till från och med 1 oktober 2014 och från och 
med den 1 december 2014 ytterligare en plats, vilket innebär totalt 7 platser för 
asylsökande barn och ungdomar, samt 
att under förutsättning att bostadsfrågan kan lösas teckna avtalmed 
migrationsverket gällande mottagande av 60 flyktingar under 2014. 

Peter Molin (M), Kerstin Larsson (C), Anna-Lena Svedjeman Elfving (MP), 
Hanke janeklav (KD) och jan-Oiov Eriksson (M) yrkar 
bifall till ordförandes yrkande. 

BESLUT 
Värd- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar, 

iill; avtalet med migrationsverket utformas på så sätt att platser för asylsökande 
barn och ungdomar trappas npp successivt, vilket innebär att Sala kommun utöver 
de 3 platser som redan idag finns i avtal, håller ytterligare 2 platser tillgängliga från 
och med 1 september 2014, 1 plats till från och med 1 oktober 2014 och från och 
med den1 december 2014 ytterligare en plats, vilket innebär totalt 7 platser för 
asylsökande barn och ungdomar, samt 



forts VON§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-14 

munder förutsättning att bostadsfrågan kan lösas teckna avtal med 
migrationsverket gällande mottagande av 60 flyktingar under 2014. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

8 (20) 
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DNR.2014/44 
YTTRANDE 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von schoting SALA ~DMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

YTIRANDE DNR: 52014/1332/FST 

Socialdepartementet 
103 33 Stockholm 

l nk. 2014 -05- 1 4 
"""""7 0 W. ' F'Tf-1-~ .,. "5 

DELBETÄNKANDET BOENDE UTANFÖR DET EGNA HEMMET- PLACERINGsFORMER FÖR 

BARN OCH UNGA (SOU 2014:3) 

Sammanfattning 

Av utredningens sammanfattning framgår ett antal f'Orslag med "syftet att stärka 
barnperspektivet och rättssäkerheten f'Or barn och unga" samt olika 
placeringsalternativ f'or barn och unga. Förslagen ska svara mot barn och ungas 
skiftande behov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheten och 
tillgodose barn och ungas behov av skydd. 

Sammantaget är utredningens forslag finansierade och stämmer bra med de behov som vi 
ser behöver stärkas kring målgruppen. 

Utredningen f'Oreslår en ny bestämmelse i SoL som tydliggör de olika placerings 
formerna som kan f'Orekomma f'ör barn inom socialtjänsten. Utredningen påvisar 
behovet av att bredda placeringsalternativen vilket leder till att kommunerna då får 
större möjlighet att kunna göra individuellt anpassade placeringar f'Or barn och 
ungdom. 

I fortsättningen anser vi att alla placeringsalternativ i privat regi for barn och ungdomar 
ska vara tillståndspliktiga med uppföljningsansvar av IVO Inspektionen for vård och 
omsorg. 

Krav på familjehem och jourhem, en utredning enligt SoL ska leda till ett beslut i 
fråga om medgivande. En bedömning ska göras av hemmets allmänna 
rorutsättningar att erbjuda barn en god omvårdnad och fostran. 

Utredning om lämplighet av alla (även konsultstödda) familjehem ochjourhem bör 
utredas av handläggare i socialDänsten i kommunerna och beslutet därefter tas av den 
nämnd som utredande Dänsteman tillhör. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
var d .och.omsorgsforvaltni n gen@ sala.se 
www.sala.se 

Agneta von schoting 
Förvaltningschef 

agneta, von.schoting@ sa la.se 
Direkt: 0224-74 90 01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUNr1"1 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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VON§ 57 

Justerandes sign 

2014-04-15 

Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) 

INLEDNING 

""'''"'.20) Il-/ h'l-=1-1'""''''' )+ 
Dpb: f 

Dnr 2014/601 

Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över ett delbetänkande av Utredningen 
om tvångsvård av vård och unga. Av utredningens sammanfattning på sidorna 15-27 
framgår ett antal förslag med "syftet att stärka barnrättsperspektivet och rätt
säkerheten för barn och unga" samt olika placeringsalternativ för barn och unga. 
"Förslagen ska svara mot barn och ungas skiftande behov säkerställa god kvalitet 
och kostnadseffektivitet i verksamheten och tillgodose barn och ungas behov av 
skydd". "Sammantaget är utredningens förslag finansierade". 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/37/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
l!tt uppdra till förvaltningschefen att skriva nämndens remissyttrande till 
kommunstyrelsen angående Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningschefen att skriva nämndens remissyttrande till 
kommunstyrelsen angående Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund 

Vid samrådet med ägarna den 8 april i Hallstahammar presenterades ett förslag 
till ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund som kan 
börja gälla den l januari 2015. Bakgrunden är framförallt en föreslagen höjning 
av ordförandearvodet men i samband med detta även en del redaktionella 
ändringar och mindre justeringar. 

Närvarande på samrådet var följande: 

För ägarna: 
Fagersta kommun 
Norbergs kommun 
skinnskattebergs kommun 
Hallstahammars kommun 
salakommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Landstinget Västmanland 

Stig Henriksson, kommunalråd 
Åsa Eriksson, kommunalråd 
Lars Andersson, kommunalråd 
Catarina Pettersson, kommunalråd 
Eva Törnblom, re pr från fullmäktige 
Henry Komulainen, områdeschef 
Lars Ahlstrand, bitr marknadschef 
Kenneth Östlund, landstingsråd 

För samordningsförbundets styrelse: 
Linnea Landersted t (ordförande, utsedd av Landstinget Västmanland) 
Sven Danielsson (ledamot, utsedd av Fagersta kommun) 
Mariette Sjölund (ledamot, utsedd av Hallstahammars kommun) 
Roger lngvarsson (ledamot, utsedd av skinnskattebergs kommun) 
Anders Rydell (ledamot, utsedd av Landstinget Västmanland) 
Henry Komulainen (vice ordförande, utsedd av Försäkringskassan) 
Lars Ahlstrand (ledamot, utsedd av Arbetsförmedlingen) 

En arbetsgrupp bestående av Henry Komulainen och Mariette Sjölund med 
biträde av samordningsförbundets tjänsteman )onas Wells har arbetat sedan i 
slutet av förra året med förslaget om en ny förbundsordning. Samrådet 
mynnade ut i en rekommendation till huvudmännens organisationer att anta 
följande förbundsordning (se bilaga) med följande föreslagna ändringarna: 

§ 1 Samordningsförbundets bildande 
Redaktionell ändring: Sista stycke borttaget då det inte längre är relevant 
"Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och 
styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten." 



§ 6 Styrelsen 
Justering i andra stycket (ny text kursiverat): Antalet ledamöter bör framgå 
"Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen. Styrelsen består därför av 
nio ledamöter. Ledamöter och ersättare utses av kommun- och landstingsfullmäktige, 
Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Varje medlem väljer en ledamot och 
en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 

§ 12 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Redaktionell ändring: Ny rubrik och förändrad text 
"Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med 
hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Fagersta, 
Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Hallstahammar och Surahammar med en 
fjärdedel gemensamt. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den l 
november året före det år som fördelningen avser. 

Medlemrnarna betalar till samordningsförbundet sin andel av bidraget varje 
kvartal i förskott." 

§ 13 Styrning och insyn 
Ny paragraf: Tidigare rubrik Budget och ekonomisk styrning är nu § 14 
"Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos får 
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska 
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall får medlemmarna. 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter får verksamheten." 

§ 15 Revision 
Tillägg av ny text, kursiverat: 
"Mandattidenför revisorerna är fyra år räknatfrån den l april året efter 
det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattiden 
för statens revisorer hanteras i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. " 

§ 16 Ersättningar ledamöter, ersättare och revisorer 
Nytt förslag angående storleken för det fasta arvodet till ordförande enligt 
samrådets mening (andra stycket, förslaget kursiverat). Förslaget grundar sig 
i en analys och diskussion av den tid som förväntas för uppdraget: 
"Ett fast årligt arvode utbetalas till ordförande i förbundet. Arvodets storlek 
beräknas till 7 procent av det belopp Landstinget Västmanland fastställer för 
fasta arvoden för mer omfattande Iandstingsuppdrag. Arvodet justeras 
årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom 
Landstinget Västmanland." 
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§ 19 Tvister 
Nytt förslag då det är billigare att avgöra tvister i allmän domstol än i 
skiljeförfarande (ny text kursiverat): 
"Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om partema inte 
kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige." 

Samrådet rekommenderar slutligen partema att den nya förbundsordningen 
ska gälla från och med 2015-01-01. 

sekreterare under samrådet, 

Jonas Wells 

Samordnare 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 
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Opb: l .. Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsforhund att 

gälla from den l januari 2015 

Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-xx-xx, 
kommunfullmäktige (KF) i Fagersta 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i 
Norberg 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i Skinnskatteberg 2014-xx-xx, 
kommunfullmäktige (KF) i Sala 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i 
Hallstahammar 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i Surahammar 2014-xx-xx 
samt beslut i Försäkringskassan 2014-xx-xx och i Arbetsförmedlingen 2014-xx-xx. 

§ 1 Samordningsförbundet bildande 

Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. 

Samordningsförbundet startade sin verksamhet den I september 2005 och 
utökade sitt geografiska område den l november 2010. (???) 

Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige 
och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för 
verksamheten. 

§ 2 Förbundets namn 

Förbundets namn är Norra Västmanlands Samordningsförbund. 

§ 3 Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Fagersta. 

§ 4 Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, 
Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars 
kommun, Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

§ 5 Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller 
förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra 
ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. 

Förbundet ska också arbeta för en effektiv användning av gemensamma 
resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 
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§ 6 Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen. Styrelsen består 
därför av nio ledamöter. Ledamöter och ersättare utses av kommun- och 
landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Varje 
medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro
och yttranderätt. 

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den l januari året efter det 
år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande får 
mandatperioden. 

§ 7 Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Förbundet har till uppgift att: 
l. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 
3. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande 

partemas samlade ansvarsområde. 
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning 

ska användas. 
5. Besluta om förbundets arbetsordning. 
6. Upprätta verksarnhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 

• Varje insats ska vara dokumenterad så att den är möjlig att följa 
upp och värderas i förhållande till uppställda mål för insatsen. 
• Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att 
återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i partemas ordinarie 
verksamhet. 
• Alla insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas 
i uppföljningssystemet SUS. 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter 
för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning 
eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 

§ 8 Personal 

Styrelsen har rätt att anställa den personal som behövs till förbundets 
verksamhet. Styrelsen ska utse en samordnare som ska leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Samordnaren är anställd av 
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samordningsförbundet och samordningsförbundet har arbetsgivaransvaret 
för samordnaren. 

§ 9 Initiativrätt 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt 
respektive huvudmans beslutsordning. 

§lO Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemrnarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större 
ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemrnarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 11 Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
medlemskommunernas och landstingets anslagstavlor. 

§ 12 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemrnarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemrnarna är att Försäkringskassan bidrar med 
hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Fagersta, 
Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Hallstahammar och Surahanunar med en 
fjärdedel gemensamt. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den l 
november året före det år som fördelningen avser. 

Medlemrnarna betalar till samordningsförbundet sin andel av bidraget varje 
kvartal i förskott. 

13 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för 
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska 
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som 
är sedvanliga krediter för verksamheten. 

§ 14 Budget och ekonomisk styrning 

Styrelsen ska senast den 30 november fastställa samordningsforbundets 
verksamhetsplan och budget för kommande år. 
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Samråd om budget sker mellan förbundets medlemmar före april månads 
utgång inför varje nytt verksamhetsår. 

Styrelsen svarar för samordningsförbundets räkenskaper. Inom tre månader 
efter räkenskapsårets utgång ska styrelsen överlämna årsbokslut och 
årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

§ 15 Revision 

Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. 

Försäkringskassan utser en revisor för statens räkning. 

Landstinget utser en revisor. De sex kommunerna utser en gemensam 
revisor. 

Den för kommunerna gemensamma revisorn väljs av Fagersta 
kommunfullmäktige. 

Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den l april året efter det att 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattiden för 
statens revisorer hanteras i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

§ 16 Ersättningar ledamöter, ersättare och revisorer 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner tillledamöter och ersättare i 
styrelsen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som 
gäller för förtroendevalda i Landstinget Västmanland. Arvode för statens 
revisor betalas i särskild ordning. Styrelsens ordinarie ledamöter och 
ersättare ersätts av samordningsförbundet 

Ett fast årligt arvode utbetalas till ordförande i förbundet. Arvodets storlek 
beräknas till 7 procent av det belopp Landstinget Västmanland fastställer för 
fasta arvoden för mer omfattande landstingsuppdrag. Arvodet justeras 
årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom 
Landstinget Västmanland. 

§ 17 Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
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Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan fårbundet och den 
utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. Regleringen ska ske utifrån den beslutade 
fördelningsgrunden enligt § 12 i förbundsordningen. K varvarande 
medlemmar antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

En fortsatt verksamhet förutsätter dock att förbundet även fortsättningsvis 
kommer att bestå av de fYra parter som anges i lagen om finansiell 
samordning. 

§ 18 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur 
förbundet enligt § 16 eller förutsättningarna för fortsatt finansiell 
samordning enligt lag 2003:1210 inte längre föreligger, ska förbundet träda 
i likvidation. 

Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att 
förbundets ska upplösas och träda i likvidation. 

Likvidation verkställs av styrelsen; i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets tillgångar skall den i förbundsordningen § 12 
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom säljas på offentlig 
auktion eller avyttras på annat lämpligt sätt. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av förbundets tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska även fogas styrelsens beslut om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst 

§ 19 Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om partema inte 
kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige. 
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§ 20 Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(Arkivlagen 1990:782). 
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Ändring av detaljplan för 

Lodjuret 
Sala kommun, Västmanlands län 
Enkelt planförfarande 
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SARSKILT UTLATANDE 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Detaljplan för Lodjuret har under tiden 2014-03-31 till2014-04-23 (drygt 3 veckor) varit 
utsänd på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar mfl. 
Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Länsstyrelsen Ingen erinran 

2 Byggen hete n sa m hä!lsbyggna dsförvaltn ingen Ingen erinran 

3 Samhällstekniska enheten 

4 skanova 

s Sala-Heby Energi Värme AB 

6 Sala-Heby Energi El nät AB 

7 VafabMiljö 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Ingen erinran 

Information 

Ingen erinran 

Information 

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

l. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Ingen erinran. 

2. Byggenheten samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ingen erinran. 

3. Samhällstekniska enheten 

ANTAGANDEHANDLING 

Tekniska kontoret informerar om att u-områden för samtliga diken krävs. Inga diken får ligga på 
tomtmark. U-område krävs även för kriskoppling/nödutlopp för dagvattendammen. 

Gällande sopstationen så är den befintliga placeringen av den provisoriska sopstationen inte 
möjlig när planen ska genomföras. Placeringen är på kriskopplingen/nödutloppet för 
dagvattendammen. Permanent placering av omstartsstation krävs. 

Kommentarer 

Egenskapsområde för dike kommer att läggas till för att förtydliga planen. Diken som finns på 
allmän platsmark behöver inte redovisas i kartan. Även nödutloppet ligger på allmän plats och 
behöver inte heller redovisas i plankartan. 

Den provisoriska sopstationen är inget som regleras i planen. En permanent sopstation kommer 
dock att anläggas i närheten av plan området. 

4. skanova 
Ingen erinran. 

5. Sala-Heby Energi Värme AB 
Sala-Heby Energi Värme AB informerar om att det finns fjärrvärmeledningar i områdets 
ytterkant, dessa kan försörja kv. Lodjuret om så önskas. Förutsättningen för SHE AB att ansluta 
är att tillräckligt många ansluter sig så att en acceptable ekonomi kan uppnås. 

6. Sala-Heby Energi Elnät AB 
Ingen erinran. 

7. VafabMiljö 
Vafab har inga synpunkter på de ändringar som föreslås. Däremot konstaterar Vafab att 
hushållens avfallshantering inte omnämns. De förutsätter därför att dessa bostäder kommer att 
omfattas av en omstart i närområdet och att det därför inte kommer vara aktuellt med en 

gemensamhetslösning för de nya bostäderna. 



slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Samtliga inkomna synpunkter har tillgodosetts. 

Att anta detaljplanen. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

MärtaAlsen 
Planarkitekt 
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ANTAGANDEHANDLING 
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D!AR!ENR: 2014/535 

ANTAGANDEHANDLING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 1 4 

TILLÄGG TILL PLANBEsKRIVNING 
Dlarlen~z?J4-, ~-;) 
Opb: 
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Detaljplan för Lodjuret 
Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län 

Bakgrund och syfte 
Kvarteret Lodjuret är en del av bostadsområdet Ängshagen, beläget i den södra 
delen av Sala. Den aktuella detaljplanen ( 4017) för Lodjuret antogs 2009-07-15 och 
genomförandetiden är 10 år. 

Marken inom planområdet ägs fortfarande av Sala kommun, med undantag för 
fastigheten Lodjuret 7 och Lodjuret 12. De fastigheterna berörs dock i mindre 
utsträckning av planändringen. 

Ändringen av detaljplanen för Lodjuret innebär att gällande plan fortsätter att gälla, 
men att ändringar görs i planbestämmelserna. Befintliga handlingar och nya 
handlingar läses tillsammans, befintliga handlingar utgör ett komplement till de nya. 

Detaljplaneändringen syftar till att: 

• I valda delar av planen upphäva planbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus får uppföras, för att möjliggöra parhus bebyggelse. 

• Upphäva egenskapsbestämmelsen lek inom markanvändningen park då det i 
närområdet bedöms finnas gott om lekplatser. Även då 
egenskapsbestämmelsen lek stryks är uppförandet av en lekplats möjlig då 
lek även ryms inom markanvändningen park. Att egenskapsbestämmelsen 
lek upphävs innebär dock att kommunen inte längre är skyldig att anordna 
lekplats. 

• Upphäva egenskapsbestämmelsen alle då den inte anses f'ylla någon funktion 
i planen, eftersom genomförandet av en sådan åtgärd oftast är avhängigt att 
det finns en exploatör som anlägger grupphusbebyggelse. Samma krav anses 
inte rimliga att ställa på enskilda köpare i tomtkön. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen damm inom parkområdet. Detta för att 
möjliggöra uppförande av anläggning för hantering av dagvatten. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen dike inom parkområdet 
Egenskapsbestämmelsen dike syftar till att tydliggöra behovet av diken för 
dagvattenhan teringe n. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnad s kontoret 
Planering och utveckling 

m arta. alsen@sa la .se 
Direkt: 0224-74 73 25 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

l styckena geoteknikska förhållanden och förorenad mark, görs ändringar vilka 
beskrivs nedan. Ändringarna görs då nya provtagningar i området under 2014 visar 
på andra halter av bly, kadmium och kvicksilver i marken än vad som anges i plan 
och genomförandebeskrivningen. Kvicksilver förekommer dock endast på Lodjuret 
sju. Även lerdjupet har enligt de nya undersökningarna visat sig vara annorlunda än 
vad som tidigare angavs. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt geoteknisk undersökning utförd 1977 av VIAK AB, utgörs marken av lera. 
Djupet till fast botten varierar mellan 3 - 9 meter i området. 

Förorenad mark 
Markmiljöprovtagning i området har utförts 1977, 2007 och 2014 
provtagningen visar på förhöjda halter av bly, kadmium och kvicksilver. 
Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
"känslig markanvändning" (KM}, bostadsändamåL 
Kommunstyrelsen i Sala kommun har i beslut 2011-08-18 godkänt nya 
platsspecifika riktvärden i Sala tätort. Det nya värdet för bly på marknivå O- 0,5 
m är 110 mg/kg. De uppmätta värdena överstiger i vissa punkter de antagna 
riktvärdena varför marken kommer att behöva saneras. 

2 (2) 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plan- och genomförandebeskrivning 
2014-05-07 

• Motiverat ställningstagande 
angående behovet av 
miljöbedömning 2013-07-07 

• 

• 

Plankarta 2014-05-07 

Fastighetsförteckning 2014-03-25 • Särskilt utlåtande 2014-05-07 

• Samrådsredogörelse 2014-03-19 

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 
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ANTAGANDEHANDLING 

Planändringen gör det möjligt för andra aktörer än staten, 
landstinget och kommunen att förvalta och nyttja fastigheten. 
Bestämmelsen, A- allmänt ändamål, i befintlig plan anses vara 
förlegad och för att kunna ge bygglov krävs det enligt plan- och 
bygglagen en mer detaljerad anvisning av användning. Den framtida 
användning som föreslås är bostäder centrum och vård. Fastigheten 
används idag för bostadsändamål (det kommunala äldreboendet ska 
omvandlas till trygghetsboende med hyresrätter). Genom att tillåta 
centrumändamål och vård skapas det möjlighet för offentlig och 
kommersiell service att etablera sig i bottenplanet. 

Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Kaplanen 1 
frånA-allmänt ändamål till BCD -bostads-, centrum- och 
vårdändamåL 

Planområdet som omfattar Kv. Kaplanen samt del av Kristina 4:11 
ligger i centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget. Det 
omgärdas av gatorna Drottninggatan i norr, Agueligatan i väster, 
Gruvgatan i söder och Borgmästargatan i öster. 

Området är ca 0,4 hektar stort. 

Det kommunala bostadsbolaget, salabostäder AB, äger fastigheten. 
Den allmänna gatumarken, som består av lokalgator, ägs av Sala 
kommun. 

Figuren illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Planprocessen med normalt planförfarande tar 
ca ett till ett och ett halvt år att genomföra. Här nedan redovisas 
gången i planärendet 

Planarbetet har inte föregåtts av ett planprogram eftersom 
förändringen är av sådan art och omfattning att det inte bedöms 
vara nödvändigt att upprätta ett planprogram. 

Ett förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på 
samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets 
entre. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra 
sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. 
redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller 
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ANTAGANDEHANDLING 

även planförfattarens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De synpunkter 
som kommer in under granskningen redovisas i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehåller även planförfattarens kommentarer och 
förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
Innan ärendet tas upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast 
under granskningsperioden skriftligen har framfört synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbeslutet 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 
miljödomsto len. 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. I motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

Planområdet berör dessutom av fast fornlämning enligt 
kulturminneslagen, fornlämningen består av under mark liggande 
kulturlager. 

Detaljplanen överensstämmer med den kommunövergripande 
översiktsplanen Plan för Sala ekokommun, antagen 2002. 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad, som 
förväntas att antas under våren 2014, benämns området som 
centrum. I markanvändningen centrum ingår många funktioner som 
till exempel handel, offentlig service och hotellverksamhet 
Markanvändningen ska ses som flexibel för framtida utveckling. I 
Plan för Sala stad går också att utläsa att områdena kring kvarteret 
Kaplanen är viktiga stråk för gång och cykel till och från 
stationsområdetjresecentrum. 
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ANTAGANDEHANDLING 

Den nu gällande detaljplanen antogs 2 juli 1979. Då denna anses 
inaktuell och försvårar medgivande av bygglov har beslut tagits om 
att ta fram en ny detaljplan. 

f 
( . 

.-~-
' Il ·. --........ 

En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har upprättats 
(2013-07-04). Sammantaget visar bedömningen att detaljplanen 
inte kan antas leda till risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning enligt MB 6 kap behöver inte göras. 

Länsstyrelsen har tagit ställning till behovsbedömningen och delar 
kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär sådan 
betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 §i miljöbalken och 
att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 §plan- och 
bygglagen inte är nödvändig. 

Den 2 april 2013 beslutade Kommunstyrelsens ledningsutskott att 
ge i uppdrag till enheten för planering och utveckling att ändra den 
tidigare detaljplanen. 

Den 17 september 2013 beslöt Kommunstyrelsens ledningsutskott 
att sända ut planförslaget på samråd. 

Den25mars 2014 beslutade Kommunstyrelsens ledningsutskott att 
sända ut planen på granskning. 
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ANTAGANDEHANDLING 

I dagsläget finns en bostadsgård på fastigheten, gården vetter mot 
sydväst. Denna är viktig att bevara för de boendes möjlighet att 
kunna komma ut och rekreera sig nära sin bostad. Den befintliga 
gräsytan är även viktig för infiltrationen av dagvattnet. Den 
parkering som finns på gården kan finnas kvar men bör inte utökas. I 
fastighetsgränsen mot Gruvgatan står två äldre träd, en lönn och en 
ask Då stora träd är ovanliga i stadsbilden är det viktigt att dessa 
träd skyddas. 

Bostadsgården 

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 fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. Under 
flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempelvis asfalt) krävs 
inga åtgärder. 

Vid ett eventuellt anläggande av lekplats eller odlingslotter på 
fastigheten är det viktigt att undersöka om marken innehåller 
föroreningar över de tillåtna riktvärdena. 

Vid eventuella schaktarbeten ska överskottsmassor läggas på en 
plat s som godkänts av kommunens miljöenhet 
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ANTAGANDEHANDLING 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ändå ett 
radonsäkert byggande. 

Planområdet ligger på ett äldre stadslager som räknas som fast 
fornlämning, Sala stad 62:1. Fasta fornlämningar med tillhörande 
fornlämningsområde är skyddade enligt 2 kap lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. Det innebär att grävningsarbeten inte får ske 
utan tillstånd från länsstyrelsen och att arkeologiska 
undersökningar kan komma att krävas. Fornlämningsområdet har 
ingen fastställd geografisk avgränsning, men de högsta värdena finns 
inom det område som blev planlagt på 1600-talet. 

Befintlig byggnad på fastigheten utgörs av ett flerbostadshus med ca 
45-50 lägenheter i varierande storlek. 

Avsikten ä r att kvarteret Kaplanen även i fortsättningen ska 
innehålla flerbostadshus, då efterfrågan på bostäder centralt är stor. 

Utgång bör finnas så att alla boende kan nå gärden. 

I fastighetens bottenplan tillåts verksamheter av vård- och 
centrumkaraktär. Centrumändamål kan till exempel vara butiker 
service, kontor, samlingslokaler, föreningslokaler och restaurang. 
Kommersiell entre och/ eller skyltfönster får ej förekomma mot 
gården. 

I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, 
sporthall, äldrevård och sjukvård samt stadens kommersiella 
serviceutbud i direkt anslutning till planområdet. 

På fastigheten finns ett hus i U- form. Huset byggdes i början av 
1980-talet. Huset är trevåningar högt ut mot Borgmästargatan, 
Drottninggatan och Agueligatan. Mot innergården samt mot 
Gruvgatan har vinden inretts vilket gör att huset där har fyra 
våningar. Husets fasad består av en bottenvåning i gulmålat tegel 
som fortsätter upp i en gul puts på resterande våningar. Balkonger 
samt fönster och dörrar på markplan är i en grön kulör. Balkonger in 
mot gården är vita och röda, lika så är fönster på plan två och tre. 
Vindsvåning är beklädd i vit träpanel med röda fönster. Taket är ett 
sadeltak klätt med tegelröda pannor. Skärmtak på innergården är i 
röd falsad plåt och ut mot gatan i grön falsad plåt. 

Vid eventuell nybyggnation ska tillkommande bebyggelse anpassa 
sig till riksintressets uttryck genom en placering som följer 
rutnätsplanen samt genom en byggnadshöjd på högst tre våningar 
och ett fasadutförande i trä ell er puts som anknyter till 
omkringliggande bebyggelse. 
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ANTAGANDEHAND LING 

Fasad mot Drottninggatan Fasad mot bostadsgård 

Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande 
bestämmelser och lagkrav för tillgänglighet. Verksamhetslokaler ska 
också vara tillgängliga och anpassade till marken utanför. 
Tillgänglighetsfrågorna prövas i samband med bygglov. 

Kvarteret Kaplanen ligger i centrala Sala där buller och andra 
störningar så som lukt, ljus och vibrationer kan förekomma från 
trafik och verksamheter. Vid etablering av nya verksamheter bör 
dock hänsyn tas till boende i närmiljön. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

De boende inom planområdet har tillgång till en grön bostadsgård. 
Ett par kvarter väster om kv. Kaplanen, ca 250-300 meter ligger 
Salas stadspark och Eke by damm. I stadsparken finns lekplats för 
både stora och små barn samt möjlighet att spela boule. I en del av 
stadsparken finns en barockpark med ett lusthus och 
blomsterplanteringar. Runt Eke by damm finns motionsspår och 
utomhusgym. På Ekebyskolan i grannfastigheten finns basketplan. 

I dag tillåts biltrafik på tre av de till fastigheten intilliggande gatorna. 
På Drottninggatan och Gruvgatan finns gång- och cykelbana, 
Agueligatan räknas som en gårdsgata i de lokala trafikföreskrifterna. 
Där finns gångbana på den östra sidan av gatan. Den östra gatan, 
Borgmästaregatan, är gågata. Enligt planförslaget möjliggörs 
biltrafik på Agueligatan och Borgmästaregatan, men de båda gatorna 
rekommenderas bli gångfartsområde där fotgängare prioriteras 
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ANTAGANDEHAN DLING 

över fordonstrafik vilket regleras i lokala trafikföreskrifter. Detta 
eftersom områdena kring kvarteret Kaplanen är viktiga stråk för 
gång och cykel till och från Sala station/resecentrum och 
trafiksäkerheten är därav mycket viktig. 

Gårdsgata på Ague/igatan 

Gågata på Borgmästaregatan 



Kollektivtrafik 

Parkering, 
varurnottag ni ng, 
utfarter 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Dagvatten 
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ANTAGANDEHANDLING 

Planområdet ligger cirka 500 meter i sydlig riktning från Sala 
station, där tåg avgår mot Västerås, Uppsala, Stockholm och Dalarna. 
Ett par kvarter väster om Kaplanen, på Eke bygatan, finns det 
busshållplats där både lokalbuss och regionala bussar stannar. 

Inom planområdet finns idag möjlighet att parkera 8-10 bilar. Då 
resten av gården behövs som utemiljö för bostäderna bör 
parkeringen på gården inte utökas. Parkeri ngsbehovet fö r befintlig 
verksamhet anses vara löst då nya parkeringsplatser skapades på 
Fiskartorget då huset byggdes. 

Bilplatserna på gården bör i första hand tillägnas boende inom 
fastigheten. Fastighetens parkeringsbehov ska, i den utsträckning 
den inte ryms på fastigheten, lösas genom avtal med kommunen 
eller annan fastighetsägare. Sala kommuns parkeringsnorm 
tillämpas i skälig omfattning vid bygglov inom området. 

Utfart från fastigheten får ske vid Gruvgatan. Mot övriga gator finns 
utfartsför bud. Planförslaget tillåter även utfart mot 
Bo rgmästaregatan. 

Lastning och lossning av varor till butikerna sker i huvudsak direkt 
från den gata där verksamheten har sin ingång. 

Parkeringen inom planområdet 

Kvarteret Kaplanen är anslutet till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet 

Idag har fastigheten tre dagvattenserviser. Sker inga förändringar så 
klarar dessa av den mängd dagvatten fastigheten genererar idag. För 
att även klara framtida dagvatten är det viktigt att bevara den 
grönyta som finns på fastigheten, då denna hjälper till med 
infiltration. 
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Administrativa frågor 
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10 (11) 
KV. KAPLANEN SAMT DEL AV KRISTINA 4:11 

ANTAGANDEHANDLI NG 

Fastigheten är anslutet till Sala-Heby Energi ABs fjärrvärmenätet. 

Fastigheten är elförsörjd. 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymme n, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. Grovsoprum finns idag ut mot Borgmästaregatan. 

En konsekvens som ett genomförande av detaljplanen kan medföra 
är att det kan bli ökade varutransporter till kvarteret då planen 
tillåter vård- och centrumverksamheter. Trafiksäkerheten värnas 
dock genom att Borgmästaregatan och Agw§ligatan föreslås bli 
gångfartsgator. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts ledning. 

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

september 2013 

sep - okt 2013 

mars 2014 

april2014 

juni 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunfullmäktige, beslut om 
antagande 

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

I planen ges möjlighet att utöka fastigheten med två mindre 
triangulära områden, ett mot BorgmästargatanjGruvgatan och ett 
mot Borgmästargatan/ Agueligatan. Fastighetsägaren initierar och 
betalar lantmäteriförrättningen. Eventuellt markförvärv sker genom 
frivillig överenskommelse. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtal med beställare av planen. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

M ärta Alsen 

Planarkitekt 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

Magnus Holmberg Muhr 

Samhällsbyggnadschef 

Karin Nyberg 

Planarkitekt 
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ANTAGANDEHANDLING 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 ·05· 1 4 

Detaljplan för Kaplanen 1, har under tiden 2014-03-31- 2014-04-23 (drygt 3 veckor) 
varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i 
Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen 

2 Lantmäteriet 

3 Byggenheten Samhällsbyggnadskontoret 

4 Samhällstekniska enheten 

s salabostäder AB 

6 VafabMiljö 

7 Sala-Heby Energi El nät AB 

8 Sala-Heby Energi Värme AB 

9 Socialdemokraterna 

lO Moderaterna 

11 Sverigedemokraterna 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

ANMÄRKNING 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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KV.KAPIANEN 

l. Länsstyrelsen 
Utan erinran 

2. Lantmäteriet 

ANTAGANDEHANDLING 

Lantmäteriet efterfrågar justeringar av plankartan. I plankartan är det utfartsförbud mot två 
gator, i plan- och genomförandebeskrivningen står det däremot att utfart endast får ske via 
Gruvgatan och att det finns utfartsförbud mot övriga. Kartan eller beskrivningen måste rättas. 

Kaplanen 1 ska utökas med två områden (trianglar mot Gruvgatan och 
Borgmästargatan/ Agueligatan). Detta är inte alls omnämnt i genomförandebeskrivningen. Det 
måste framgå vem som initierar och betalar lantmäteriförrättningen och t.ex. om markförvärvet 
förväntas ske genom frivillig överenskommelse. 

Gatunamn saknas delvis i plankartan. Det är bra om kartan kompletteras eftersom gatunamnen 
används frekvent i beskrivningen. 

Lantmäteriet informerar även om att fastigheten Kristina 4:11ligger inom planområdet och att 
detta eventuellt bör framgå. 

Kommentarer 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ändrats så att den stämmer överrens med 
plankartans bestämmelse avseende utfartsförbud. 

I planen ges möjligheten att utöka fastigheten med två mindre triangulära områden, ett mot 
BorgmästargatanjGruvgatan och ett mot Borgmästargatan/ Agueligatan. Fastighetsägaren 
initierar och betalar lantmäteriförrättningen. Eventuellt markförvärv sker genom frivillig 
överenskommelse. Denna information har tillfogats plan- och genomförandebeskrivningen. 

Plankartan har kompletterats med gatunamn. 

Del av fastigheten Kristina 4:11ligger inom planområdet Planhandlingarna har förtydligats 
gällande detta. 

3. Byggenheten samhällsbyggnadskontoret 
Utan erinran 

4. Samhällstekniska enheten 
Utan erinran 

5. salabostäder AB 
salabostäder AB vill att parkeringsplatserna på fastigheten i första hand skall tillägnas 
verksamheterna i stället för de boende. De menar att parkeringar för verksamheter behövs för 
att attrahera olika verksamheter så som cafeteria och fotvård. Då kommunen avser att flytta 
verksamheten föreningarnas hus till Kaplanen kommer även den verksamheten att behöva 
tillgång till parkering. salabostäder AB vill kunna nyttja parkeringsplatserna på innergården för 
verksamheter med särskilda behov samt för övrig verksamhet med centrumkaraktär. 



Kommentarer 
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KV. KAPLANEN 

ANTAGANDEHANDLING 

Vem som tillåts nyttja parkeringsplatserna regleras inte inom ramen för detaljplanearbetet 
Plankartan är det dokument som är juridiskt bindande och i den regleras inte fördelningen av 
parkeringsplatserna. I planbeskrivningen föreslås däremot att bilplatserna på gården i första 
hand ska tillägnas de boende. Utöver detta ska fastighetens parkerings behov, i den utsträckning 
den inte ryms på fastigheten, lösas genom avtal med kommunen eller annan fastighetsägare. 
Sala kommuns parkeringsnorm tillämpas i skälig omfattning vid bygglov inom området. 

6. VafabMiljö 
Utan erinran 

7. Sala-Heby Energi Elnät AB 
Utan erinran 

8. Sala-Heby Energi Värme AB 
Utan erinran 

9. Socialdemokraterna 
Utan erinran 

10. Moderaterna 
Utan erinran 

11. Sverigedemokraterna 
Utan erinran 

slutsats inför beslut 

Åtgärder för att tillgodose inkomna synpunkter har gjorts. 

Förslag till beslut 

Att anta detaljplanen. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

M ärta Alsen 
Planarkitekt 
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MISSIV 

Riktlinje för sala.se 
2014-01-27 antog kommunfullmäktige Digital agenda med e-strategiskt program för 
Sala kommun 2014-2016, Reviderad Bilaga KS 2013/252/2. 

Det antagna programmet bygger på den förutsättningen att kommunstyrelsen i sin 
tur antar ett handlingsprogram och ett antal riktlinjer för det fortsatta arbetet med 
den digitala agendan för Sala kommun. Däri ingår Riktlinje för sala.se. 

Riktlinje för sala.se anger, i form av tio målsättningar, hur kommunens hemsida, 
sala.se, som publikt verksamhetssystem ska utformas och nyttjas för att bidra till att 
uppfylla de övergripande målen i Digital agenda med e-strategiskt program 2014-
2016. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinje för sala.se. 

Silvana Enelo-Janssan 
Medborgarkontoret 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler 
Internet rymmer idag ett stort antal olika kanaler utöver den traditionella hemsidan. 
Kanaler som dessutom är tillgängliga via, och anpassade för, andra typer av enheter 
utöver persondatorer. Kommunens webbplats sala.se är dock fortsatt den primära 
och prioriterade kanalen och den naturliga utgångspunkten för kommunens närvaro 
på internet. 

Denna riktlinje och benämningen sala.se avser att tillsvidare gälla för samtliga 
publika internetkanaler som kommunen använder för sin 
medborgarkommunikation. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Riktlinjens målsättningar för sala.se ansluter till de övergripande målen som är 
formulerade i Digital agenda med e-strategiskt program: 

Enklare vardag för medborgare och företag 

• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Denna riktlinje anger hur sala.se som publikt verksamhetssystem ska utformas och 
nyttjas för att bidra till att uppfylla de övergripande målen i Digital agenda med e
strategiskt program 2014-2016 samt ta en aktiv roll och medverka i de aktiviteter 
som är beslutade i Handlingsprogram för e-förvaltning 2014-2016. 

Att observera är att en måluppfyllelse för sala.se inte kan verkställas isolerat för 
hemsidan utan är avhängig och beroende av genomförandet av övriga initiativ och 
aktiviteter inom e-förvaltningens programområden. 

Egna utgångspunkter 
Utöver ovanstående överordnade mål och aktiviteter ingår även hänsyn till följande 
utgångspunkter för kommunens arbete med sala.se: lagar, förordningar och 
föreskrifter; övriga lokalt antagna styrdokument och avtal med leverantörer. 

ALLMÄNT OM SALA.SE 
Bland kommunens internetkanaler är webbplatsen www.sala.se navet i den publika 
kommunikationen över internet. W ebbplatsen är i första hand en 
kommunikationskanat men som sådan har den en strategisk betydelse som länk och 
förmedlare mellan medborgaren och kommunens e-förvaltning, övriga 
verksamheter och förtroendevalda församlingar. 

Not. Riktlinjen är ytterligare konkretiserad i Aktivitetsplanför sala.se och i 
Tillämpningsregler för sala.se. 
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Kommunstyrelsen 

Målsättningar för sala.se 
Utifrån övergripande må! i Digital agenda med e-strategiskt programför Sala 
kommun aktiviteter inom Handlingsprogram för e-förvaltning 2014- 2016 och egna 
utgångspunkter enligt ovan, är följande tio målsättningar formulerade för sala.se: 

1. Medborgarna i centrum 
Medborgarnas behov ska stä i centrum för utvecklingen av och innehållet i sala.se. 

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

Kommunen ska erbjuda olika kontaktvägar baserat på medborgarnas förmåga och 
val; personligt besök, kontaktcenter, telefon, e-post, fax, sms, sociala medier, e
tjänster via webb!äsare i datorer och motsvarande enheter. 

Sala.se ska vara den prioriterade kanalen för kommunikation och självservice 
mellan medborgarna och kommunen. 

3. Självservice 
Våra e-tjänster är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval för 
ärendekommunikation med kommunen. 

Självservice ska vara en integrerad huvuddel i sala.se och prioriterad i den grafiska 
layouten. Medborgarnas förfrågningar ska kunna s lutföras inom den digitala miljön 
utan att kräva andra kanaler. 

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

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

6. Tillgänglighet 
Sala.se ska i största möjliga utsträckning vara tillgänglighetsanpassad och utgå från 
nationellt antagna riktlinjer och vägledningar. 

7. Öppen data 
Genom att göra kommunens elektroniskt lagrade offentliga information tillgänglig 
för olika aktörer att återanvända bidrar vi till utveckling av nya kommersiella eller 
ideella elektroniska tjänster. 

8. Sala.se ska ligga i framkant 
Sala kommun ska vara engagerad och följa webbutvecklingen för att löpande 
förbättra kommunens webbservice. Sala.se ska vara i nivå med de bästa kommunala 
webbplatserna som ska återspeglas i oberoende nationella bedömningar som 
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Kommunstyrelsen 

årligen utförs för den offentliga sektorn. Kommunen tar också egna initiativ till att 
mäta och utvärdera webbplatsen. 

9. Sala.se ska spegla attraktiva Sala 
I en mindre kommun som Sala bär sala.se ett särskilt ansvar för att förmedla och 
marknadsföra kommunens attraktiva värden som utgör argument för att såväl 
stanna kvar i kommunen som att flytta in till Sala. 

10. Samverkan 
Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällstjänster är starkt 
sammankopplade prövar vi fortlöpande möjligheter till den samverkan som i 
förlängningen är en förutsättning för en effektiv e-förvaltning av hög kvalitet. 
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Innovationsstrategi för Sala kommun 

INLEDNING 
Nya utmaningar i kommunala verksamheter ställer krav på ändrat arbets- och förhållnings
sätt. Både medborgare och medarbetare förväntar sig en modern, tillgänglig och effektiv 
kommunal verksamhet som allt bättre kan svara upp mot individuella behov. Sala kommuns 
organisationskultur ska kännetecknas av att den stödjer nytänkande och ett innovativt 
förhållningssätt. 

EUROPA 2020 
Europa 2020 kan ses som EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad 
välfärd. Där ingår innovation som en viktig framgångsfaktor. I Sverige har regeringen antagit 
"Den nationella innovationsstrategin". Den utgår från ett helhetsperspektiv på hur landets 
innovationskraft kan upprätthållas och förstärkas för att möta de utmaningar och möjligheter 
som den globala ekonomin innebär. 

Sala kommuns vision är anpassad till EU 2020 och lyder: "År 2024 har Sala kommun passerat 
25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen." Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategi för planperioden. 

FORSKNING OM INNOVATION 
Modern forskning visar att kreativ kompetens i samhällsstrukturer ökar innovationstakten, 
stärker tillväxten och ökar möjligheterna till internationalisering. En mer innovativ 
verksamhet är en viktig fråga som drivs av regeringen och SKL utifrån forskning och 
tillsammans med olika samarbetspartners. 

Ett forsknings- och utvecklingsprogram och ett uppföljande projekt har genomförts i åtta av 
Sveriges kommuner. Boken "Den innovativa kommunen" gavs ut 2009 och i oktober 2013 
presenterades en översiktlig redovisning "Innovativa kommuner" (Vinnova i samarbete med 
SKL). 

Enligt rapporten från Vinnova och SKL behöver en innovativ kommun arbeta med tolv 
centrala kunskapsområden. 

Centrala kunskapsområden 
1. Konstruerade fördelar 

a. Konkurrenskraften hos en kommun eller region handlar om fördelar som 
skapas genom att utveckla sin egen förmåga, sk konstruerade fördelar. 

2. Möjlighetssökande 
a. Entreprenörskap handlar även om att se nya möjligheter inom en kommun 
b. Att identifiera möjligheter är viktigt men det krävs också vilja och motivation 

3. Brukarfokus 
a. Brukarnas ideer kan spegla behov av innovativa processer 
b. Det krävs kunskap om brukarna för att inrikta innovativa processer på rätt 

saker. 
4. Platsmarknadsföring 

a. Det måste finnas en gemensam stolthet för platsen. 
b. Förankringsprocesser måste lyckas. 

5. Kultur 



a. Ta fram långsiktiga strategier kring kultur som utvecklingsfaktor. 
b. Kulturella satsningar påverkar städers attraktionskraft. 

6. Ledarskap 
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a. Det gränsöverskridande ledarskapet är skilt från det traditionella ledarskapet 
och får med sig externa aktörer på utvecklingsideer. 

b. Det gränsöverskridande ledarskapet säkras av information och impulser 
utifrån. 

7. Ekonomistyrning 
a. Styrning som incitamentsfaktor kan ha en stor inverkan på 

förnyelseförmågan. 
b. Ekonomisk koll är viktig för att våga göra innovativa experiment. 

8. Omvärldsinformation 
a. Aktivt intresse för omvärldsimpulser är en nyckelfaktor för initiering av 

innovation. 
b. Benehmarking kan stärka förnyelsekraften men glöm inte "next practice". 

9. Tillit, experimenterande 
a. Experimenterande är en viktig del av innovativa kommuners kännetecken. 
b. Experimenterande kräver tillit. Man måste känna att man vågar göra fel. Lära 

av misstag kan vara en nyckel till framgång. 
10. Trygghet 

a. Trygghet är inget som finns automatiskt utan måste skapas. 
b. Aktörers upplevda trygghet påverkar benägenheten att ägna energi åt 

utveckling. 
c. Ibland måste man påverka andra människors bild av tryggheten för att driva 

frågor. 
11. Berättelser 

a. Historieberättande kan stärka den interna kulturen och vara en nyckelfaktor 
för att aktivera omvärlden i en viss riktning. 

b. Historieberättande är nästan alltid en mix av sanning och dikt. 
12. Kunskapsgrunder 

a. Innovativa kommuner behöver praktisk, teoretisk och klokhetskunskap. 
b. Innovation kräver framför allt handlingskompetens, ej teori eller praktiskt 

kunnande. 

ENKÄT OM FÖRUTsÄTTNINGAR 
SKL har under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning om förutsättningarna för 
innovation i kommuner, landsting och regioner. Syftet var att fånga upp viktiga perspektiv 
och utvecklingsbehov som kan ligga till grund för fortsatt arbete inom området. Få 
kommuner och landsting arbetar idag aktivt och systematiskt med innovationsfrågor. Det 
finns dock ett starkt intresse att stimulera innovationer ur ett brukar-, medarbetar- och 
företagsperspektiv och det finns en tydlig efterfrågan på kunskapsstöd, konkreta verktyg och 
exempel. 

INNOVATIVA PROCESSER I SALA KOMMUN 
Innovationer i offentlig verksamhet är en aktuell fråga i Sverige och i många andra länder. Det 
finns idag en ökad förståelse och insikt om betydelsen av innovationsarbete inom offentlig 
verksamhet. Utvecklingen är i ett tidigt skede och det finns ett stort behov av att fortsätta 
bygga kunskap och förmedla lärdomar om vad innovation i offentlig verksamhet är och hur 
förnyelse kan stimuleras. 
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I en tjänsteproducerande organisation, som kommunal verksamhet, är medarbetarna en av 
de främsta framgångsfaktorerna och avgörande för kvalitet och resultat. Innovation beror av 
människans förmåga och förutsättningar att utveckla nya ideer och omsätta dessa i nya 
lösningar som förändrar samhället i det lilla och i det stora. Att ta tillvara förmåga och 
initiativkraft hos alla medarbetare och förtroendevalda inom Sala kommuns organisation är 
därför utgångspunkten och inledningen på det långsiktiga arbetet att bidra till genomförande 
av innovationsstrategin. 

Innovativ organisationskultur 
Sala kommuns kultur ska kännetecknas av att den stödjer nytänkande och ett innovativt 
förhållningssätt. Alla förtroendevalda, chefer /ledare och övriga medarbetare har viktiga 
uppdrag att föreslå, initiera och bidra till detta. Det är därför viktigt att etablera och 
synliggöra en gemensam värdegrund som stödjer ett innovativt förhållningssätt och 
genomsyrar hela organisationen. Att omvärlds bevaka, ta del av forskning och nya rön samt 
inspireras av goda exempel i omvärlden ska hjälpa oss att vara goda exempel och leda oss till 
framgång och ökad professionalitet. 

Fortsatt arbete 
l det fortsatta arbetet med att förverkliga visionen för Sala kommun är ett innovativt 
förhållningssätt en naturlig del. 

Vi ska uppmuntra till fler innovationer och förbättringar genom att undanröja hinder, främja 
kreativitet, mod och trygghet. Därigenom får fler intressenter möjlighet och inspiration att 
skapa mervärde för medborgare i Sala. 

Denna strategi ska ses som ett komplement till övriga interna och externa beslut och 
styrdokument samt som en markering av vikten av ett fortsatt arbete för att Sala kommun 
ska bli en innovativ kommun. 
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salabostäder AB som är ett helägt kommunalt bolag har överlämnat årsredovisning, 
revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2013. Utifrån 
uppsiktsplikten har Kommunstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets 
verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala 
befogenheterna. Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2013 följt bolagets 
verksamhet via protokoll och rapporter samt i dialog med bolagets styrelse och 
ledning. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till röstombudet vid salabostäders AB:s bolagsstämma 2014-06-09, 
under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att resultat- och 
balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 
och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-05-19 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKL Cirkulär 14:17 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
2 SKL Cirkulär 14:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2015 
3 SKL Cirkulär 14:19 Introduktionsanställningar BU! och BAL 
4 SKL Cirkulär 14:20 Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
5 salabostäder AB- styrelseprotokoll2014-04-28 
6 Yttrande från samhällsbyggnadskontoret angående Översiktsplan för Erikslund, Västerås, 

Öp63 
7 Dalabanans Intressenter- föreningsstämma den 27 juni 2014 
8 VKL- handlingar till förbundsmöte 
9 VKL- styrelseprotokoll2014-04-11 
10 Protokoll 2014-04-09 Centrala Samverkansgruppen 
11 Sala-Heby Energi Elnät AB- protokoll2014-04-04 
12 Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB- protokoll2014-04-04 
13 Sala-Heby Energi AB- protokoll2014-04-04 
14 Västmanlands Samtrafikförbund- protokoll2014-05-08 
15 Företagarcentrum- Nyhetsbrev mars-april2014 
16 VKL- Aktuellt från VKL nr 2/2014 


	KSLU-kallelse-2014-05-19
	KSLU-a3-2014-05-19
	KSLU-a4-2014-05-19
	KSLU-a5-2014-05-19
	KSLU-a6-2014-05-19
	KSLU-a7-2014-05-19
	KSLU-a8-2014-05-19
	KSLU-a10-2014-05-19
	KSLU-a11-2014-05-19
	KSLU-a13-2014-05-19
	KSLU-a15-2014-05-19

