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2 Detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av Kristina 4:4; 
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Föredragning av planarkitekt M ärta Alsen. 
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Föredragning av planarkitekt Sofia Elrud. 
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Del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och 
del av Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta med bestämmelser • Fastighetsförteckning 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

• Motiverat ställningstagande för 
behovet av miljöbedömning 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvalt ning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel : 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Planområdet omfattar del av stadsparken samt angränsande del av 
Eke bygatan. Området ligger väster om stadskärnan och omfattas i 
dagsläget av en plan från 1976 (Stadsplan för västra 
centrumkvarteren och stadsparken, 3432) som medger 
markanvändningen park. 

I förslaget till ny detaljplan tas en del av parken i anspråk för 
Ekebygatan som planläggs som lokalgata med möjlighet att anlägga 
parkering, trottoarer och hällplatser för kollektivtrafik. Större delen 
av parken föresläs även fortsättningsvis vara park, vilket möjliggör 
anläggaodet av diverse mindre anläggningar för parkändamål som 
t.ex. lekplats, plantering och kiosk. En byggrätt för en större 
servicebyggnad avsätts i parkens södra del. 

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra 
delen av parken, i anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna 
innebär omgestaltning av Ekebygatan, möjlighet att uppföra en 
större servicebyggnad, nya parkeringsplatser mm. 

Planområdet utgörs av en del av stadsparken (del av fastigheterna 
Kristina 4:11 och Kristina 4:4) som är belägen strax väster om Salas 
centrala delar, norr om Ringgatan och väster om Ekebygatan. I norr 
ligger Ekebydamm och i väster breder resterande del av parken ut 
sig. Området omfattar knappt 3 ha. Marken ägs av Sala kommun. 

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 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med normalt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur l Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Det är upp 
till kommunen att bedöma när program är nödvändigt. 
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Planarbetet har i det här fallet inte föregåtts av ett programarbete 
eftersom förändringen är av sådan art och omfattning att det inte 
bedöms vara nödvändigt. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från fastighets
ägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, 
myndigheter m.fl. redovisas i en samrådsredogörelse. Redogörelsen 
innehåller även enheten för planering och utvecklings kommentarer 
och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda 
intressenter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De 
synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även planering och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Efter granskning överlämnas planförslaget till kommunfullmäktige 
för antagande. Ärendet bereds innan antagandet i 
kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen. 

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

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården- Sala Silvergruva och Sala bergsstad. Sådana 
intressen ska enligt 3 och 4 kap Miljö balken, så långt det är möjligt, 
skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 

Planområdet omfattas av den kommuntäckande översiktsplanen, 
Plan för Sala ekokommun, antagen 2002. Hela tätorten Sala ingår i 
ett område där fördjupad översiktsplan bör upprättas enligt 
översiktsplanen (vilket har gjorts, se nästa stycke). I översiktsp lanen 
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betonas Sala bergstad som riksintresse för kulturmiljön och att 
åtgärder inom området ska ske med hänsyn till detta. Vidare ska 
natur- och grönområden nära bebyggelse och med god tillgänglighet 
värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling och ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Biologisk mångfald ska 
bevaras och utvecklas i tätortsområden. 

Planförslaget omfattas av och överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för staden, Planför Sala stad. I fördjupningen 
redovisas att stadsparken även i fortsättningen ska vara park. 

Området omfattas av en gällande plan från 1976, stadsplan för 
Västra centrumkvarteren och stadsparken (3432). Planen medger 
markanvändningen park eller plantering för området. Vägar och 
parkeringsplats avgränsas av illustrationslinjer. 

Utsnitt av gällande plankarta för centrumkvarteren och stadsparken frdn 

1976. Hela området utgörs av parkmark (park eller piantering). Vägar och 

parkeringsplats avgränsas av illustrationslinjer enligt rddande planmaner. 

För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras 
för att utreda om planens genomförande kan antas 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, kommun
styrelsens förvaltning. 
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Enheten för Planering och utveckling anser att genomförandet av 
detaljplanen för stadsparken inte riskerar medföra betydande 
miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i 6 kap 11§ MB. 
Miljökonsekvensbeskrivning ska därmed inte upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-01-29 att 
uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och 
utveckling, att detaljplanearbete ska påbörjas för del av stadsparken 
för att möjliggöra byggnation av service byggnad, parkering samt 
omgestaltning av Ekebygatan mm. 

Strandskydd 
Strax utanför planområdet ligger Ekebydamm och Pråmån där 
strandskyddet i gällande detaljplan är upphävt. 

Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kap 13-18 §§ och syftar till 
att lånsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Enligt Miljöbalken 17 kap 18 g§ återinträder strandskyddet när en 
detaljplan ersätts av en ny detaljplan. Undantag från strandskyddet 
måste därför prövas. Strandskyddet kan upphävas om det finns 
särskilda skäl (enligt miljöbalken 7 kap 18c§), om det är förenligt 
med strandskyddets syften och om intresset att ta planområdet i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset Dessutom ska en fri 
passage finnas utmed stranden. 

Upphävande av strandskydd 
Upphävande av strandskyddet föreslås gälla för hela den berörda 
delen av planområdet Intresset att ta planområdet i anspråk 
bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset 

Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i gällande detaljplan. Den 
nya planen medger samma användning som i gällande plan (PARK). 
stadsparken är, med dess centrala läge och anor från 1900-talet, ett 
betydelsefullt rekreationsområde för stadens invånare. Parken har 
även en social funktion eftersom den är tillgänglig för alla och 
erbjuder möjligheter för rekreation och möten mellan människor. 

Särskilt skäl för upphävande av strandskydd (enligt MB 7 kap 18 c§) 
är att: 
Tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
planområdet. stadsparken är en kulturhistoriskt värdefull plats för 
stadens invånare, som varit en del av den centrala staden under lång 
tid (sedan början av 1900-talet). 
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Planområdet utgörs av allmän plats med markanvändning PARK, 
vilket säkrar allmänhetens passage längs vattnet. I parken finns flera 
anlagda gångvägar och plana gräsytor vilket ytterligare stärker 
möjligheten för allmänheten att röra sig fritt utmed stränderna. 

Förenlighet med strandskyddets syfte 
Planen bedöms vara förenlig med strandskyddets syfte att stranden 
ska vara tillgänglig för allmänheten då stränderna säkerställs för fri 
passage genom markanvändningen allmän plats- PARK. 

Planen bedöms även vara förenlig med strandskyddets syfte att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv genom att planen även 
fortsättningsvis ges användningen allmän plats- PARK. 
Livsvillkoren för djur- och växtliv utmed strandkanten bedöms 
därmed till större del vara oförändrade i förhållande till dagsläget. 

/ . - . /-, 

Strandskydd inom det aktuella planområdet är idag upphävt. När en 

detaljplan ersätts återinträder strandskyddet. Kartan visar område (röd 

skraffering) inom vilket strandskyddet föreslås upphävas. 

Äldre trädjalleer 
I parken finns många gamla och yngre träd, flera planterade i 
rader falleer. Alleträd omfattas av ett generellt biotopskydd. Vid 
förändringar som kan skada biotopen krävs dispens från 
länsstyrelsen. 

Den utformning som är aktuell innebär att berörda alleträd kan 
bevaras och avsikten är att dessa så långt det är möjligt ska vara 
kvar. 
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KORTFAIT AD stadsparken anlades 1928 och är belägen strax väster om Salas 
OMRÅDESBESKRIVNING centrala delar. Den del av parken som omfattas av den nya 

detaljplanen ligger norr om Ringgatan och väster om Ekebygatan. 
Norr om området ligger den barockinspirerade delen som gränsar 
mot Ekebydamm och i väster breder resterande del av engelska 
parken ut sig. 

.........., . 
'~<'!; ~ •• ... !'o*,-

Ekebygatan med befintlig bussflcka, parken breder ut sig i bakgrunden. 

Ekebygatan och Ekebydamm. 
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Planområdet omfattar del av stadsparken samt del av Ekebygatan, 
och är i dagsläget planlagt som parkmark I parken finns vegetation i 
form av träd och buskar och stora gräsytor. I anslutning till 
Ekebygatan finns en asfalterad parkeringsyta. Norr om planområdet 
ligger Ekebydamm och i nordväst gränsar området mot Pråmån. 

Förändringar 
Större delen av parkmarken kommer även fortsättningsvis vara 
planlagd för parkändamåL En viss omfördelning av ytor föreslås där 
en liten del av parken tas i anspråk för en tillkommande 
parkeringsyta och en del av Ekebygatan (befintlig bussficka J 
kommer att bli en del av parken. 

Planområdet ligger inom det stråk med kalkstensberggrund som 
löper igenom Sala. Jordarten är lera i den del av staden där 
stadsparken ligger. Marken bedöms vara byggbar, men specifika 
geotekniska förhållanden inom planområdet är inte kända och bör 
utredas närmare inför byggnation. 

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. 

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 normalriskområde, men eftersom stora delar av Sala kommun 
ligger inom högriskområde rekommenderas ett radonsäkert 
byggande. Radonskydd hanteras närmare under bygglovskedet 

Förutsättningar 
Strax norr om planområdet ligger Ekebydamm som utgör en del av 
Silvergruvans damm- och kanalsystem. Vattendraget riskerar vid 
höga flöden att översvämma hela eller delar av planområdet vilket 
bör beaktas vid uppförande av eventuella byggnader. I nordväst 
gränsar planområdet till Pråmån. 

Förändringar 
Genomförandet av planen kan medföra att andelen hårdgjorda ytor 
blir något större än i dagsläget. Huvuddelen av planområdet 
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kommer även fortsättningsvis att utgöras av icke hårdgjorda ytor 
vilket underlättar hanteringen av dagvatten. I dagsläget avleds 
dagvatten via ledningar. 

I dag når inte vattendrag i Sala tätort framtagna värden för 
miljökvalitetsnormen (MKN). Det är därför av vikt att planförslaget 
inte medför att vattenkvaliteten ytterligare försämras som en följd 
av planförslagets genomförande. 

Inom planområdet, och strax utanför, finns ett antal kända 
fornlämningar. Fattighuset och stadens första skolhus, som tidigare 
funnits på platsen, är registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar (Sala stad 109:1-2) . Båda dessa byggnader är idag rivna. 

I parken finns tre minnesstenar (Sala stad 85:1-3) med text om 
parkens anläggande. Den gångväg som löper längs Pråmån (Sala stad 
205:1) utgör också en registrerad fornlämning. 

Kanalen som angränsar till området utgör fornlämning som är 
skyddad enligt kulturmiljölagen (Sala stad 211:1). Del av Sala 
centrum, rutnätsstaden, utgör fast fornlämning av typ stadslager 
(RAÄ 62:1) . Planområdet ligger dock utanför denna avgränsning. 

Vid åtgärder som berör någon av ovan nämnda fornlämningar eller 
om okänd fornlämning påträffas vid markåtgärder inom andra delar 
av planområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion. 

Förutsättningar 
stadsparken ligger centralt med god tillgång till offentlig och 
kommersiell service. Offentliga toaletter finns i parken, de är i behov 
av upprustning. l anslutning till befintlig busshållplats finns en 
tidningskiosk. 

Befintlig kiosk i anslutning till busshdllp/atsen. 
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I samband med omdaningen av parken i anslutning till Ekebygatan 
avses ny bebyggelse, för såväl offentlig som kommersiell service, att 
uppföras. 

Avsikten är att uppföra en eller flera byggnader, som innehåller 
serviceinrättningar med toaletter och "värmestuga". Här kan 
förskolegrupper och skolklasser äta medhavd matsäck vid utflykter 
till parken. Ny bebyggelse kan även inrymma kiosk, cafeverksamhet, 
uterum med en mindre scen samt förråd för framtida parklek 

Tidigare fanns en servering i stadsparken, parkstugan. Det finns ett 
politiskt beslut, (KF 2012-05-28 §55), baserat på ett medborgar
förslag om att tillkommande servicebyggnad till viss del ska ersätta 
parkstugan. Det ursprungliga läget, längre in i parken, bedöms inte 
vara lämpligt av logistiska och kommersiella skäl. 

Parken är en del av centrala Sala och ingår i det område som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. Strax öster om planområdet finns 
även flera enskilda byggnader med högt kulturhistoriskt värde. 
Avsikten är att uppföra en väl gestaltad byggnad med hög 
arkitektonisk kvalitet, som harmonierar med sin omgivning 
samtidigt som det ska fungera som ett landmärke i staden. 
Ny bebyggelse ska utformas och färgsättas i samråd med 
kommunens stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare. 

Inom markanvändningen PARK ryms mindre byggnader, som t ex 
kiosker. För att precisera och möjliggöra den större servicebyggnad 
(eller servicebyggnader) som avses uppföras införs en bestämmelse 
om största tillåtna byggnadsarea inom ett avgränsat område. Största 
tillåtna sammanlagda byggrätt är 250 m2• För enskild byggnad tillåts 
en byggnadsarea om högst 150m2. Bebyggelsen får uppföras i högst 
en våning. 
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Plan illustration. Bilden ovan visar hur området föreslås utformas med ny parkeringsplats i 
parken och flyttade hållplatslägen för kollektivtrafiken. Ny bebyggelse för service planeras i 
anslutning till parkeringsplaten, i nära anslutning till Ekebygatan 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Jämställdhet och 
trygghet 

Störningar, 
skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Marken har små nivåskillnader vilket underlättar tillgängligheten för 
personer med begränsad rörlighet. 

Byggnaders tillgänglighet prövas i bygglovskedet För byggnader 
finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

stadsparken är belyst på kvällar och nätter, vilket kan öka känslan 
av trygghet. Den del av parken som främst berörs av planförslaget 
det vill säga Ekebygatan och dess närområde, är en relativt öppen 
plats med god överblick. 

Parkens läge nära stadskärnan och större gator innebär att många 
trafikslag ska samordnas. Genomtänkt utformning av 
korsningspunkter, in- och utfarter, parkeringsplatser mm är av stor 
vikt och hänsyn måste tas till de oskyddade trafikanterna. l den 
fortsatta planeringen är det viktigt att beakta platsens läge nära 
centrum och hur den förhåller sig till närbelägna gatustrukturer. 

Planområdet ligger i centrala Sala där störningar från trafik och 
närliggande verksamheter kan förekomma. 
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stadsparken är ett centralt rekreationsområde och välbesökt 
utflyktsmål i staden. Här finns öppna gräsytor, slingrande gångar 
med sittmöjligheter, vattenkontakt med Ekebydamm och välbesökta 
lekplatser. Detaljplanen innebär ingen förändring för större delen av 
parken, då den planläggs som parkmark, PARK. Inom 
markanvändningen PARK ryms t ex gång- och cykelvägar, lekplatser, 
planteringar, bollplaner och scener, kiosker mm. 

Förutsättningar 
Planområdet omfattar del av Ekebygatan som fortsätter norrut och 
övergår i Kungsgatan. I söder ansluter Ekebygatan till Ringgatan. 

Gång- och cykelbana från Åkra och Västermalm mot centrum korsar 
Ekebygatan där övergångsställe finns. Inom den södra delen av 
planområdet, på parkmark, finns en gång- och cykelbana som går 
längs med Ringgatan. Det finns trottoar längs Eke bygatan, men längs 
vissa sträckor endast på den ena sidan om gatan. 

Förändringar 
Ekebygatan planläggs som LOKALGATA Inom gatumarken 
preciseras områden för trädplanteringar j alleer men inte 
hållplatslägen och trottoarer, de ryms inom föreslagen 
markanvändning. Ekebygatan ska utformas med de oskyddade 
trafikanterna i fokus. 

Befintliga gång- och cykelbanor i parken preciseras inte, de ryms 
inom markanvändningen PARK. 

Förutsättningar 
Busshållplatser för lokaltrafik och länsbussar finns på Ekebygatan. 
Resenärerna är till största delen skolbarn som reser till och från 
Ekebyskolan, men även besökare till centrum och kyrkan använder 
hållplatsen. 

Förändringar 
I samband med orobyggnationen av Ekebygatan kommer befintliga 
hållplatslägen för kollektivtrafiken justeras något. En ny hållplats för 
parkens besökare/chartrade bussar samt varurnottagning till 
serveringen föreslås även rymmas inom gatumarken, se 
planillustratio n. 

Förutsättningar 
En kommunal parkeringsplats finns på den östra sidan om 
Ekebygatan, den rymmer ca 25 bilar. Det finns ytterligare en 
parkering som ligger på kyrkans mark, strax utanför planområdet, 
vilken angörs från Ekebygatan via den kommunala parkeringen. 
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Befintlig parkeringsyta i anslutning till Ekebygatan 

Förändringar 
Den befintliga parkeringen planläggs som parkering på allmän plats, 
P-PLATS. Den privata parkeringen, som tillhör kyrkan, utanför 
planområdet, föreslås få en ny separat infart från Eke bygatan. 

En ny parkeringsyta tillkommer på den västra sidan av Ekebygatan. 
Parkeringen tar en del av parken i anspråk och är främst avsedd för 
parkens besökare. 

Kommunen har i dagsläget ingen policy med riktlinjer för anlägg
ande av parkeringsplatser med laddningsstolpar för elbilar. l Sala 
finns det flera parkeringsplatser som förberetts för att möjliggöra 
elbilsparkering. Inom planområdet finns möjlighet att anlägga den 
typen av parkeringsplatser. 

Den nya servicebyggnaden föreslås uppföras i anslutning till 
Ekebygatan med god tillgänglighet för varutransporter och liknande. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde fö r kommunalt vatten 
och avlopp, den tillkommande servicebyggnaden antas kunna 
ansluta till befintligt nät. 

Delar av området som i dag utgörs av gräsbevuxna ytor kommer att 
hårdgöras vid anläggaodet av den nya parkeringsplatsen och 
service byggnaden. Parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor bör 
utformas med hänsyn till dagvattenhanteringen t ex med 
genomsläppliga markmateriaL 

Stora träd fyller en viktig funktion då trädkronor fångar upp 
regnvatten som aldrig når marken utan avdunstar från lövverket. 
Befintliga träd bör så långt det är möjligt bevaras. Träd som 
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eventuellt måste tas ner avses ersättas med nya träd. 

Större delen av parkytan kommer även fortsättningsvis utgöras av 
icke hårdjorda ytor och växtlighet vilket är bra för hanteringen av 
dagvattnet. 

Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till det 
kommunala fjärrvärmenätet. 

Inom området finns kabelskåp, lågspänningskablar samt belysning 

som behöver flyttas vid en ombyggnad. Befintlig kabel till kiosk är 
underdimensionerad och kan inte nyttjas till den nya byggnaden. 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt elnät, under förutsättning 
att befintlig kabel ersätts och dimensioneras för att tillgodose 
behovet för tillkommande bebyggelse. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Den nya 
servicebyggnaden avses att uppföras i anslutning till Ekebygatan 
med god tillgänglighet för avfallshantering. 

I den nya planen planläggs Ekebygatan som LOKALGATA Inom 
gatumark möjliggörs alleer /trädplanteringar, hållplatser för 
kollektivtrafik och trottoarer. I anslutning till gatan planläggs 
befintliga och nya parkeringsplatser. 

Stora delar av parken kommer även fortsättningsvis att vara 
parkmark, vilket möjliggör anläggande av olika typer av 
anläggningar som lekplats, plantering, boll plan, scen, kiosk mm. En 
byggrätt möjliggör uppförande av en ny större servicebyggnad i den 
del av parken som ansluter till Ekebygatan. 

stadsbild, kulturmiljö 
En avsikt med omdaningen av området är att förtydliga parkens 
entreområde i anslutning till gatan. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 
stadsbild och kulturmiljön i Sala stad. 
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Planförslaget innebär inga förändringar för möjligheten till 
rekreation och friluftsliv. 

Mark och vatten 
Ett genomförande av detaljplanen kan innebära en begränsad 
ökning av dagvattenflödena inom planområdet på grund av en större 
andel hårdgjorda ytor och en eventuell förlust av äldre träd. Den 
tillkommande andelen hårdgjord yta är dock begränsad och ytorna 
kan utformas för att främja en god dagvattenhantering. Träd som 
eventuellt behöver tas ner avses ersättas med nya. 

Gata och trafik 
Planförslaget innebär att Ekebygatan justeras något och att 
busshållplatserna flyttas. Nya parkeringsplatser tillkommer. Planen 
möjliggör en säkrare utformning av trafikmiljön för oskyddade 
trafikanter. 

Barnperspektiv 
stadsparken är en tillgång för barn och unga. Här finns lekplatser för 
såväl små som lite äldre barn. Parken ligger nära skolor och 
förskolor och det är viktigt med säkra anslutningar. Detaljplanen 
ska, så långt det är möjligt, sträva efter att medverka till trafiksäkra 
anslutningar mellan parken och omgivande områden. 

Mötesplatser och stadsliv 
Parken utgör en viktig mötesplats i Sala och den nya utformningen 
bedöms bidra till att parkens entreområde förtydligas och blir mer 
välkomnande. 

Tillgänglighet 
Ett genomförande av detaljplanen innebär anläggande av en ny 
parkeringsplats i nära anslutning till parken vilket ökar 
tillgängligheten. 

Service 
Detaljplanen innebär att en eller flera byggnader uppförs inom 
planområdet Avsikten är att dessa ska innehålla bland annat 
toaletter, värmestuga och servering. Detaljplanen bedöms därmed 
påverka områdets utbud av service i positiv riktning. 
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Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU: s 
ledning. Tidplanen nedan redovisar hanteringen av detaljplanen och 
beräknade tidpunkter för beslut. 

Juni 2014 

Sommaren 2014 

Sept 2014 

Sept-Okt 2014 

Nov 2014 

Dec 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott. beslut om 
samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott. beslut om 
granskning 

Granskning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott. beredning 
inför antagande 

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. 

Planen omfattar endast allmän plats. Kommunen är huvudman för 
allmän plats, och ansvarar för skötsel och utbyggnad. 

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

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Kristina 4:11 samt del av 
Kristina 4:4 som ägs av Sala kommun. Inga fastighetsregleringar är 
nödvändiga för planens genomförande. 

Exploatören, i detta fall kommunen, bekostar de eventuella 
utredningar ochfeller flytt av ledningar som kan bli nödvändiga för 
ett genomförande av detaljplanen. 

Detaljplanens syfte är att betjäna allmänheten och inte enskilda 
intressen. Därför bekostas planen av allmänna medel. 
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Detaljplanen har tagits fram av Enhetenför Planering och Utveckling, 
och plankonsult från Tengbomgruppen AB i samarbete med andra 
kontor inom kommunstyrelsens förvaltning, Sala kommun. 

Magnus Holmberg Muhr 
tf Planchef 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 
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SAM RADS R E DOGO R E LS E 
Detaljplan för del av stadsparken, har under tiden 2014-07-07 till och med 2014-08-25 (7 
veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i 
kommunhusets entre och på Sala kommuns hemsida. 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Lantmäteriet 

3 Trafikverket 

4 Västmanlands läns museum 

s Byggenheten Sala kommun 

6 Tekniska kontoret 

7 Kollektivtrafikmyndigheten 

8 Räddningstjänsten 

9 VafabMiljö 

10 SHE Sala-Heby Energi 

11 Folkpartiet 

12 Kristdemokraterna 

13 Socialdemokraterna 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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733 25 Sala 

ANMÄRKNING 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Planering- och utveckling 



Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och utvecklingsenhetens 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

l. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Länsstyrelsen påpekar att det, för att upphäva strandskyddet, krävs särskilda skäl och en 
motivering till varför det ska upphävas. Planbeskrivningen måste kompletteras med de särskilda 
skälen för att upphäva strandskyddet och motiveringen behöver utvecklas. 

Vidare informerar Länsstyrelsen om att det, inom plan området, finns flera övriga 
kulturhistoriska lämningar. Lämningarna utgörs av tre minnesstenar (Sala stad 85:1-3) och 
gångvägen som löper längs Pråmån (Sala stad 205:1). Själva kanalen som gränsar till 
planområdet, är en registrerad forn lämning som är skyddad enligt kulturmiljölagen (Sala stad 
211:1). Stadens första skolhus byggt 1839 och fattighuset, båda byggnaderna nu rivna, är 
registrerade som övriga kulturhistoriska lämningar (Sala stad 109:1-2). Vid åtgärder som berör 
någon av dessa lämningar eller om fornlämning påträffas vid markåtgärder inom andra delar av 
planområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljö funktion. 

I dag når inte vattendrag i Sala tätort framtagna värden för miljökvalitetsnormen (MKN). Det är 
därför av vikt att planförslaget inte medför att vattenkvaliteten ytterligare försämras som en 
följd av planförslagets genomförande. 

Kommentar 

Strandskydd 
Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i gällande detaljplan. Den nya planen medger samma 
användning som i gällande plan (PARK). stadsparken är ett betydelsefullt rekreationsområde för 
stadens invånare. Parken har även en social funktion då den är tillgänglig för alla och erbjuder 
möjligheter för möten mellan människor. 

Planen kompletteras med särskilda skäl samt ett tydliggörande av motiveringen till varför 
strandskyddet i detta fall bör upphävas. 

Särskilt skälför upphävande av strandskydd (en ligt MB 7 kap 18 c§) är att: 

Tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför p/a nom rådet. stadsparken är en 
kulturhistoriskt värdefull plats för stadens invånare, som varit en del av den centrala staden under 
lång tid (sedan början av 1900-ta/et). 

Planområdet utgörs av allmänplats med markanvändning PARK vilket säkrar allmänhetens 
passage längs vattnet. 

Fornlämningar 
Planen kompletteras med information om kändafornlämningar som påträffats inom planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Genomförandet av planen kan medföra att andelen hårdgjorda ytor blir något större än i 
dagsläget. Av den totala ytan kommer större delen även fortsättningsvis att utgöras av icke 
hårdgjorda ytor vilket underlättar hanteringen av dagvatten. l dagsläget avleds dagvatten via 
ledningar. 

Planhandlingen kompletteras med information gällande miljökvalitetsnormer för närliggande 
vattenområden. 



2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har lämnat yttrande och informerar om att även Kristina 4:4 berörs av planen. Om 
avsikten är att hela området ska ligga på en fastighet måste en fastighetsreglering göras. Det ska 
framgå av handlingarna hur det är tänkt att genomförandet ska ske. 

Kommentar 

Handlingarna kompletteras med information gällande fastigheten Kristina 4:4. Detaljplanen 
bedöms kunna genomföras utan fastighetsreglering. 

3. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra. 

4. Västmanlands läns museum 
Västmanlands läns museum har inget att erinra. 

5. Byggenheten Sala kommun 
Byggenheten anser att det kan vara bra med någon lite tydligare markering gällande utformning, 
i planbestämmelserna. I planbeskrivningen anges ganska kortfattat "Avsikten är att uppföra en 
väl gestaltad byggnad som harmoniserar med sin omgivning", men i planbestämmelsen anges 
ingenting av det. Byggenheten menar att det är bra om man inte låser upp material och 
utformning i planen, men den höga ambitionen borde göras tydlig också i bestämmelserna. 
Kanske något i stil med "Ny bebyggelse ska utformas och färgsättas i samråd med kommunens 
stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare"? 

Kommentar 

Avsikten med planen är att tillkommande bebyggelse ska utformas med hög arkitetktonisk kvalitet 
och fungera som ett landmärke i staden. Ambitionen tydliggörs genom att planbeskrivningen 
kompletteras med förslaget om samråd med kommunens stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare. 
Eftersom utformningens inriktning ännu inte är fastställd kan den inte specificeras i 
planbestämmelserna. 

6. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret har inget att erinra. 

7. Kollektivtrafikmyndigheten 
Kollektivtrafikmyndigheten har tidigare under processen haft kontakt med kommunen och 
lämnat synpunkter på utformning av hållplatser. De har inga övriga synpunkter, utöver vad som 
framförts tidigare: 

Att hållplatserna utformas som körbanehållplatser är en godtagbar lösning 

Hållplatsen mot parksidan, riktning Ringgatan, skall ha en plattformslängd vilken 
rymmer två boggibussar 

Hållplatsen mot parksidan, riktning Ringvägen bör ha väderskydd 

Hållplatserna ska utformas för funktionshindrade, ledstråk för synskadade samt 
betongkantstöd 17 cm 



Kommentar 
Trafiklösningar kommer inte att regleras i detaljplaneskedet Planen möjliggör ett genomförande 

av kollektivtrafikmyndighetens önskemål. Tillgänglighetsfrågor regleras i bygglovsskedet 

8. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 

9. VafabMiljö 
VafabMiljö ser positivt på att avfallshanteringen har beaktats på ett genomtänkt sätt i förslaget 
till detaljplan. Det ökar chansen att avfallshanteringen kommer att fungera bra när planen väl 
realiseras. VafabMiljö har därför inga synpunkter på planförslaget 

10. SHE Sala-Heby Energi 
Sala-Heby Energi informerar om att det inom området finns kabelskåp, lågspänningskablar samt 
belysning som måste flyttas vid en ombyggnad. 

Befintlig kabel till kiosk är underdimensionerad och kan ej utnyttjas till den nya byggnaden. 

Sala-Heby Energi undrar också om det kommer bli särskilda parkeringar för elbilar och var 
dessa kommer att placeras. 

Kommentar 

Planhandlingarna kompletteras med information gällande befintliga elanläggningar och 
elbilsparkeringa r. 

l dagsläget finns ingen kommunal policy med riktlinjer för anläggandet av parkeringsplatser med 

laddningsstolpar. I Sala finns det flera parkeringsplatser som förberetts för att möjliggöra 
anläggandet av elbilsparkeringa r. Inom planområdet finns möjlighet att anlägga den typen av 

parkeringsplatser. 

11. Folkpartiet 
Folkpartiet har inget att erinra. 

12. Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna ser positivt på planförslaget som sin helhet och har endast lämnat 
synpunkter på trafiklösningen med busshållplatser och cykelbanans korsande av Ekebygatan 
mellan Ekebyskolan och Karlbergs kiosk. 

Kristdemokraterna förespråkar en lösning där gatan smalnas av till endast en fil i gatans mitt 
där busshållplatsen anordnas. Cykel- och gångbanans korsning med Ekebyvägen kan då läggas i 
anslutning till busshållplatsen varvid oskyddade trafikanter får endast ett körfält att korsa och 
fordonshastigheten är låg på grund av avsmalnande gata. 

Kommentar 

Detaljplanen möjliggör trafiksäkra lösningar. Trafiklösningar studeras närmare i ett senare skede. 



13. Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna ställer sig bakom det framarbetade förslaget och har ingen erinran mot 
någon del i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Socialdemokraterna anser att det är värt att notera att parkanläggningarna i Sala är kända för 
sin vackra utformning och mycket goda skötsel. En ytterligare utveckling av parkområdena är av 
godo för såväl kommunens invånare som dess besökare och en förhöjning av livskvaliteten. 

Alldeles särskilt gäller detta lekparken som är känd utanför kommunens gränser och även lockar 
många besökare. Såväl barnfamiljer som förskaleklasser avlägger besök i lekparken, och den är 
en av Salas största attraktioner. En ytterligare utveckling av den, med tillskapande av 
servicebyggnader och säkrare parkeringsmöjligheter gör parken ännu mer attraktiv. 

En ytterligare förbättring av service är att planera in en s.k. parkstuga med samma funktion som 
tidigare fanns i stadsparken; möjlighet till kaffeservering och försäljning av glass mm. 

Socialdemokraterna ser fram mot att arbetet med utvecklingen av stadsparken och lekparken 
fortskrider utan dröjsmål så att den fina miljön som finns kan bli ännu bättre. 

Kommentar 

Tidigare fanns en servering i stadsparken, parkstuga n. Det finns ett politiskt beslut (KF 2012-05-28 
§55) om att ny servicebyggnad till viss del ska ersätta parkstuga n. Kontorets bedömning är att det 
ursprungliga läget inte är lämpligt ur logistiska och kommersiella skäl. Planen möjliggör 
etablerandet av en serviceverksamhet som erbjuder parkstugans tidigare funktioner, dock ej på 
dess ursprungliga plats. 



Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Handlingarna justeras med nedan angivna kompletteringar: 

• Särskilda skäl samt motivering till upphävande av 
strandskydd 

• Information om kända fornlämningar 

• Information om miljökvalitetsnormer för dagvatten 

• Information om att planområdet även omfattar del av 
fastigheten Kristina 4 :4 

• Information gällande utformning av tillkommande 
bebyggelse 

• Information om befintliga elanläggningar och möjligheten att 
anlägga elbilsparkeringar 

attgodkänna denna redogörelse samt 

att ställa ut förslaget för granskning. 

Magnus Holmberg Muhr 
Tf Planchef 

Sofia Elrud 
Handläggande planarkitekt 
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Kvarteren Waskplatsen, Silver, Kalken och 
del av Hyttorna 
Sala kommun, Västmanlands län 

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Fastighet/område: Kvarteren Waskplatsen, Silver och Kalken samt fastigheterna 
Hyttorna 3 och 4. 

2014-09-16 

Ägare: 20 st fastigheter som ägs av 14 olika privata fastighetsägare, medan gatorna 
är kommunala. 

Sökande: Fastighetsägare Jerk Lindh (Silver 7). 

Areal: ca 3 ha. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-747 303 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

sa mhä llsbyggna dskontoret 

Planering och utveckling 

sofia.elrud@sa la.se 

Direkt: 0224-74 73 24 
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Motiv, Bakgrund, Syfte 

Sökandes fastighet 

Förslag till plangräns 

Sökande önskar ändra gällande plan som är gammal och otidsenlig, 
eftersom den inte tillåter den byggnation av nytt garage och carport 
som man planerar på sin fastighet (Silver 7). 

Planering och utveckling föreslår att uppdraget omfattar hela 
kvarteret Silver och kvarteren Kalken och Waskplatsen, samt 
fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Anledningen är att alla dessa 
fastigheter skulle behöva en ny detaljplan. De regleras nämligen av 
1914-års stadsplan som inte är ändamålsenlig för 
bygglovhandläggningen idag. I planärenden är det också viktigt att 
se till helheten och titta på sammanhang och relationer. Ett större 
planområde bör även gynna en jämlik bedömning och genom att 
undvika att göra många små "frimärksplaner" kan både tid och 
resurser sparas. 



Gällande plan 

Syfte 

3 (4) 
KVARTEREN WASKPLATSEN, SILVER, KALKEN OCH DEL AV 

HYTTORNA 
PLANUPPDRAG 

Planarbetet syftar till att utforma tidsenliga plan bestämmelser, 
utreda hur kulturmiljövärdena kan skyddas samt pröva utökade 
byggrätte r. 

Under arbetets gång skall även ställning tas till om sökandes 
önskemål kan anses lämpliga och tillåtas i den nya planen. 

I den fördjupade översiktsplanen för tätorten, Plan fö r Sala stad, 
ingår dessa kvarter inte i det område som pekas ut för 
markanvändningen centrum, utan är endast tänkta att användas 
som bostäder. 

Planområdet omfattas av stadsplanen från 1914 (Sl /1914, fastställd 
1914-06-06), vilken anses inaktuell eftersom den varken skyddar 
kulturvärdena eller säkerställer bebyggelsens framtida utveckling. 

Planeringsförutsättningar 

Viktiga frågor 

Planförfarande 

Många av byggnaderna inom avgränsningen är i den 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 2010 utpekade som 
värdefulla. Planarbetet bör innehålla en närmare undersökning av 
värdena och föreslå lämpliga planbestämmelser. 

Området utgör en viktig del av entren till Sala, med fronten mot 
järnvägsstationen och Agueligatans sträckning från stationen in mot 
stadskärnan. Bebyggelsens karaktär och gestaltningen är därför en 
viktig fråga . 

Planområdets läge är också en viktig faktor eftersom det ligger 
centralt. Närheten både till stationen och till centrum gör området 
mycket attraktivt, varför bebyggelsens möjligheter till utveckling bör 
ses över. 

Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. 
Framtagande av planprogram bedöms inte nödvändigt eftersom 
området omfattas av den fördjupade översiktsplanen Plan för 
Sala stad. 

Tidplan och prioritering 

Att ersätta 1914-års plan är angeläget men detta planärende anses 
inte vara ett prio l-ärende eftersom det finns många andra planer 
som behöver prioriteras i nuläget. Tidsaspekten är dock av 
betydelse för sökande. Därför föreslås detta ärende att läggas på prio 



Ekonomi 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 
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KVARTEREN WASKPLATSEN, SILVER, KALKEN OCH DEL AV 

HYTIORNA 

PLANUPPDRAG 

2, det vill säga att det är ett aktivt ärende som är viktigt att påbörja 
arbete med men att det får stå tillbaka då arbete behöver göras på 
ett prio l-ärende. 

Eventuella kostnader för projektets genomförande har inte 
bedömts. 

Trots att sökandes önskemål skulle kunna utredas i ett mindre 
omfattande planarbete föreslår Planering och utveckling att 
uppdraget omfattar hela kvarteret Silver samt kvarteren Kalken och 
Waskplatsen, samt fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Hela området 
omfattas av stadsplanen från 1914, vilken anses vara inaktuell 
eftersom den varken skyddar kulturvärdena eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. 

Planarbetet syftar till att utforma tidsenliga planbestämmelser, att 
utreda hur kulturmiljövärdena kan skyddas samt att pröva 
byggrätternas storlek. 

I planarbetet är det viktigt att se till helheten och titta på 
sammanhang och relationer, något som bör studeras även om 
planområdet avgränsas till färre fastigheter. 

att ge Planering och utveckling i uppdrag att påbörja 
detaljplaneläggning med normalt planförfarande av kvarteren 
Waskplatsen, Silver och Kalken samt fastigheterna Hyttorna 3 
och4. 

samt 

att utreda om sökandes önskemål kan anses lämpliga och 
möjliggöras i planförslaget 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 
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Yttrande om önskemål om bankomat i Västerfärnebo centrum. 
Karin Holmqvist har skrivit till kommunen och önskar få en bankomat i 
Västerfärnebo. Jag har haft kontakt med Roger lilja på Länsstyrelsen i Västmanland 
som är ansvarig för företagsstöd och kommersiell service. Han har lämnat följande 
synpunkter om att ordna någon typ av bankomat i Västerfärnebo. 

Hej som syns på kartan så år tillgången på kontantuttag dålig i Västerfärnebo som 
finns vid den blå pilen. Salbohed har också långt till kontantuttag. Det är heller inte 
sannolikt att någon annan betattjänstleverantör kommer att tillhandahålla tjänsten. 
Så 4§ i förordningen är uppfylld. 

Jag ringde och talade med bankomat AB, de vill ha 25 000 kronor i månaden för att 
hålla en bankomat i Västerfärnebo och det ska vara ett avtal på minst 3 år. 

Gäddede i Strömsunds kommun en bankomat och de är bara 400 personer och där 
görs ungefär 600 uttag per månad. 
Västerfärnebo har ungefär 4 77 innevånare så jag antar att de skulle göra omkring 
600 uttag precis som Gäddede. 
Med 25000 kronor pår månad i drift och 600 uttag får vi nästan 42 kronor per 
uttag. Den betalningsviljan skulle nog inte finnas hos befolkningen och då kanske 
inte staten heller ska betala. 
Det känns inte skäligt att lägga ut mer än 6-7000 kronor i månaden i Västerfärnebo 
och då är Bankomat AB för dyra 

Recash heter några andra som h~r uttagsautomater, !ca har också uttagsautomater 
så om Tommy Angmo skulle tycka att han har plats kunde kanske han ställa upp en. 
Om fler väntas använda automaten skulle vi kanske kunna gå upp till lO 000 kronor 
per månad, 10 kronor per beräknat uttag kanske man kan sträcka sig till. Det är bra 
om Västerfärnebo och Salbohed enas om en lösning. 

Recash och icas uttagsautomater kostar omkring 4000 kronor per månad och laddas 
med dagskassor. Recash föreslog när jag pratade med dem att om man har för små 
dagskassor kan man gå ihop m.ed företagare på orten 
för att få mer pengar att sätta in. 

Det finns en lösning som heter kassagirot där man både kan betala räkningar, sätta 
in och ta ut pengar vilket också kan vara en lösning. Vi betalar 100% av kostoderna i 
stöd, både drift och investering, men någon måste söka och vara beredda att driva 
eller handla upp tjänsten. Kommunen eller butiken på orten eller någon annan kan 
söka stöd om man fått ihop någon bra lösning. 

Länsstyrelsen tar emot ansökan beviljar den och betalar ut huvudsakligen mot 
redovisade kostnader. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Tillgången på kontantuttag är dålig i Västerfärnebo som finns vid den blå pilen. 
Salbohed har också långt till kontantuttag. --.---..,, 

• }. • EnkopmgN 

• m 

Skålby Hol, • -
/3.4~~k-?f- 7.1r-/ ~~____:---
Anders Jo sson 

Samhällsplanerare 
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Bankomat~ 

Bankomat /\B 
103 29 Stockholm 
Besöksadress: 
Regeringsgatan 60 

www.bankomat.se 

Orq.nr. 556817-9716 

Stockholm 2014-05-26 

Betr. Förfrågan om etablering av uttagsautomat i Västerfärnebo 

Hej Karin, 

Tack för ditt brev. Jag förstår att det finns starka önskemål om en uttagsautomat 
på er ort. Vi bedömer dock att det inte finns tillräckligt underlag för att vi ska kunna 
motivera en automat där. 

Den möjlighet som finns är att någon part bank, kommun, länsstyrelse etc påtar 
sig att stå för etablerings och driftskostnader. 

Jag har skickat er förfrågan vidare till mina uppdragsgivare (bankerna) för att dom 
skall kunna ta ställning till ert behov. 

Jag föte;lå att ni driver frågan vidare gentemot de i Sa!a närvarande bankerna. 

Jo ' sson 
Kund och marknadschef 

070-775 86 16 
Johan.nilsson@bankomat.se 
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Motion om kommunal innovationsstrategi 

Kommunfullmäktige återremitterade 2013-10-28, § 158, ärendet om en kommunal 
innovationsstrategi för att "de frågeställningar som anges i motionen ska besvaras". 

Motionen framförde behovet av en lokal innovationsstrategi att genomsyra den 
kommunala verksamheten samt att kommunen arbetade fram en uttalad vision om 
betydelsen av innovativa medarbetare. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03, § 129, att anta Innovationsstrategi för Sala 
kommun, Bilaga Ks 2014/122/1. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige 

samt 

att hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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§ 129 

Justerandes sign 

Innovationsstrategi 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-06-03 

Förslag tillinnovationsstrategi för Sa!a kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/122/1, Innovationsstrategi 
Ledningsutskottets beslut 2014-05-19, § 128 

Personalchefjane Allansson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
illl anta Innovationsstrategi för Sala kommun, Bilaga KS 2014/122/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

illl anta Innovationsstrategi för Sala kommun, Bilaga KS 2014/122/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssan 
j an e Allansson 

11 {22) 

Dnr 2013/133 
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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. 

EUROPA2020 
Europa 2020 kan ses som EU :s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad 
välf<ird. Där ingår innovation som en viktig framgångsfaktor. I Sverige har regeringen antagit 
"Den nationella innovationsstrateg in". 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. 

FORSKNINGOM 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 utifrän 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 for platsen. 
b. Förankringsprocesser måste lyckas. 

5. Kultur 
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a. Ta fram längsiktiga 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 pä utvecklingsideer. 

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

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

förnyelseförmåga n. 
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 förnyelsekratten 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 vägar göra fel. Lära 

av misstag kan vara en nyckel till framgång. 
1 O. Trygghet 

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

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. Syft:et 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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l 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 l 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 omvärldsbevaka, 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 
I 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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§ 158 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.251 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

KHnr98 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska 
genomsyra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision 
om betydelsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet 
med den lokala innovationsstrategin. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/226/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/226/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/226/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 252. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 248. 

Yrkande 
Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
att motionen ska återremitteras för att de frågeställningar som anges i motionen ska 
besvaras. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska återremitteras. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att de frågeställningar som anges i motionen ska 
besvaras. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

24 (32) 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska 
genomsyra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision 
om betydelsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet 
med den lokala innovationsstrategin. 
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DIARIENR: 2013/251 

Motionären skriver att Sala kommun är i ständig stegvis förändring där omvärlden i 
kombination med den interna personalen påverkar de resultat och mål som 
kommunen har. Detta gör samtliga medarbetare direkt involverade för att uppnå 
mål och skapa ett gott resultat. Alla medarbetare måste ständigt förbättra 
arbetsprocessen och vara konstruktiv för att uppnå mål och goda resultat. För att få 
medarbetarna mer innovativa bör det finnas en strategi för hur det ska gå till i 
kombination med en vision om densamma. Innovationsstrategin syftar till att ta bort 
stängda dörrar för att öppna möjligheter till mer innovativa medarbetare. 

I en tjänsteproducerande organisation, som kommunal verksamhet, är 
medarbetarna en av de främsta framgångsfaktorerna som är avgörande för kvalitet 
och resultat. Det är nödvändigt att arbeta med kontinuerlig anpassning till nya 
förutsättningar. Arbetet kräver ständigt förnyad kompetens på alla nivåer, 
omvärlds bevakning, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett tillåtande 
arbetsklimat 

Sala kommun har ett antal antagna styrdokument som stöd att verkställa 
framgångsrik utveckling enligt lag, avtal och politiska beslut. Dessa styrdokument 
innehåller bland annat beskrivning av gemensam värdegrund och en människosyn 
som är baserad på tillit, förtroende och respekt. Exempel på styrdokument som 
innebär utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå är övergripande vision 
för kommunala nämnder och bolag, kommunfullmäktiges mål, FAS samverkansavtal, 
ledarpolicy, arbetsmiljöpolicy, lönepolicy och lönebildning i Sala kommun. Det är 
viktigt att hålla dessa styrdokument aktuella och fokusera på tillämpning. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: stora Torget 1 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting har i en rapport från 2009 dokumenterat en 
utredning om "Medarbetarskap och arbetsresultat". I den står det 

Ett skäl till att medarbetare besitter en del särskilt 
eftersträvansvärda egenskaper är att arbetsgivarpolitiken skötts 
väl inom en rad vedertaget viktiga områden. Det handlar om 
ledarskap, delaktighet, samarbete, intern och extern 
kommunikation, lönepolitik och rekrytering. Genom att satsa på 
områdena ovan kan god arbetsgivarpolitik bidra till ökad 
produktivitet, effektivitet och kvalitet 

Budskapet i denna utredning behövs fortsätta att jobbas med för att skapa, bevara 
och utveckla förtroende och resultat. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2013-09-24 
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KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 

Åke Lantz 

YTTRANDE 

l (l ) 
2014-09-05 
YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- O 8 
Dlarlenr l Aktbliaga 'l 
~/4 ( CJID l ·~ 

Ang Möklintagårdens ansökan om evenemangsstöd-förlustgaranti 
i samband med evenemanget "Barnsligt kul i Möklintagården" 

En ansökan har inkommit från Möklintagården att få evenemangsstöd-förlustgaranti 
för evenemanget "Barnsligt kul i Möklintagården" den 25:e oktober 2014. 

Ansökan gäller en förlustgaranti på 11000 kr. 

I den ekonomiska kalkylen för evenemanget finns en intäkt på 2300 kr. 

Vi tillstyrker ansökan om en förlustgaranti på 8700 kr för barnunderhållning i 
Mö klintgården där vi då reducerar evenemangsstödet med kalkylerade intäkter. 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Åke Lantz 
Frit idsutvecklare 

Kultur- och f rit idskontoret 
ake.lant z@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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2012-09·27 
ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUsTGARANTI 

_SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 2 O 
ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI Dta~ , j l Aktbilaga • 111 q J D f 

Eve~~\l\d~\~ ' \)_ ~ l Organisationsnummer 
1
1 Hemsida kl' t 

879500-6900 mo 1n a.se 
Föreningens namn M kli n tag rden AdressT t arge 
Kontaktperson L F 

1
. ena ors 1n Postnummer733 75 M klinta 

Telefon och e-post0224-80 1 43, bygdegard@moklinta.Se 

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

Samaktiviteter 0-99 r, hoppborg, pussel, r relsedans m.m. 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Bedömt antal besökande 

30
_
40 

St 

Antal övernattande Övernattningsställen 

Deltagaravgift 
entreavgitt SO kr/barn 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? Barn s l i gtKu l 

Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som söks \\ • ~\\R) \\t 

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

Iii Lokalt D Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

D synas i annonser D få tillgäng till marknadsplats D synas på nummerlappar 

D synas på arrangörens hemsida D få utrymme för roll-u ps D synas i start- och resultatlistor 

D synas i programbladet D få utrymme på banderoller, antal: 

D synas i övriga trycksaker (ange vilka) : 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Datum 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärde 'ng och ekonomisk redovisning skickas till Sa/a kommun 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 
bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av" BarnsligtKul 0-99 år 25 oktober 2014 

Utgifter 
Hoppborg 

Ballongdjur +clown 

Rörelsedans med instruktör 

Inköp av varor 

Intäkter 
Biljetter ca 30 st (50 kr) 

Servering 

Totalt 

2.000 

3.000 

2.000 

4.000 

11.000 

1.500 

800 



Lördag 25 oktober 1 0:00-16:00 B a n s L i t K L 0-99 å r 
En heldag för alla barn! ~r/barn inklusive alla aktiviteter & mat. 

Hoppborg - Ballongdjur - - Pyssel - Ansiktsmålning- Spel 
Pannkaksbuffe och en del andra överraskningar. 

Cafe & matservering även för vuxna. 

Lördag 22 november 18:00-01:00 Möklinta hayride 
Country & bluegrassmusik. En helkväll med musik, mat & bar! Avslutas med allmänt stor JAM. 
Entre 120kr Musiken startar 19:00 

Lördag 29 november 10:00-15:00 Julmarknad 
Äntligen dags för Julmarknad i Möklinta, handla personliga julklappr, ta en fika med vänner och släkt, 
Köp med dig hem finska rotlådor,jansson, hemmagjorda köttbullar m.m. Kom som försäljare eller 
besökare, boka din försäljningsplats senast den 17 november på 0224-801 43 pris 1 OOkr/ bord 
120*70cm 

Följ & gi lla oss 

på Facebook 
För uppdateringar av evenemang håll koll på våra 
hemsidor www.viimoklinta.se & www.moklinta.se 

8Js~~it;iårdens 
Smörgåstårta (min. 9 bit) 
Lyxig smörgåstårta 70kr/bit 

Fyllning: Skagenröra. Garnering: Räkor, ägg, rom, sallad, gurka och tomater m.m. 

Italiensk smörgåstårta lOkr/bit 

Fyllning: tapenade, röd pesto, färskost, parmaskinka. Garnering: Philadelphiaost, 

italiensk salami, parmaskinka, svart oliver, tomat, ruccola och parmesan 

Rostbiff och skinka 6Skr/bit 
Fyllning: Skinkröra & leverpastejröra Garnering: Rostbiff, rökt skinka, gurka, ··Akraha llen sägs ha d om bästa smörgästärtorna 

tomat, sallad och vinddruvor -inte längre, det här va det godaste jag ätit"" 

Vegetarisk smörgåstårta 55 kr/ bit 

Fyllning: Hum mus, avokadokräm & kesofyllning. Garnering: Philadelphiaost, 

sallad, avokado, rädisor, solrosskott och solroskärnor. (innehållet varierar lite beroende på säsong) 

Önskar du någon annan fyllning? Prata med oss så löser vi det. 

För mer information ring oss på Möklintagården 0224-801 43 ··Ah är det ni som gör dom här, 

vi har hört talas om dom·· 

Genom medlemskap i Föreningen Möklintagården: stöder Ni bevarandet av Möklintagården, 

fö rmånligare hyra av lokaler, kan delta i evenemang m.m. Medlemsavgiften för 2014 är 100 h / enskild , 

ZOO kr/familj & 300 kr/företag alt. förening . Avgiften sätts in på Möklintagårdens bankgiro 882-8964 

GLÖM t;J SKRIV A NAMN & ADRESS & ev. mailadress 

Föreningen Möklintagården torget 733 75 Möklinta 0224-801 43. bygdegard@moklinta.se 



~ 
,')l/;ik/int\lfdlrt{r,(.?, 

Hösten 2014 
Lördag 30 Augusti 16:00 "Tag det rätta, tag Cloetta 
Efter två års turnerande med nosta lgiföreställningen "Ta ' t lugnt ta en T 
kommer nu uppfölj aren "Tag det rätta, tag Cloetta" 
En underhållande och musikalisk berättarresa genom 50/60-talet 
(mer info www.moklinta.se) 
Entre: 130:-, med scenpass 100:-. Ungdom under 20 år: 60:-, 
med scenpass 45:- Möklintagården serverar f ika under pausen 
Arr: Sala teaterförening med stöd av Sala kommun Boka din biljet på 0224-74 12 39 -~i:;;;;;-..._~--.§~ 

Söndag 28 september 10:00-14:00 Skördemarknad 
Nu är det dags för Möklintas Skördemarknad. Kom och handla grönsaker, sylt , svamp, bröd, Mats
Persgårdens fantastiska ostar. Fridas trädgård kommer med sina marmelader & skorpor samt 
föreläser om Örter och dess användning. Vill du komma och sä lja något? 
Ring och boka din plats hos oss 0224-801 43 Se mer på www.moklinta.se 

Torsdag 2 oktober 19:00 
EN fantastisk föreställning! 
En jojobantares bekännelser 
En helkväll för tjejer med 
massa trevliga aktiviteter! 

Pris -150kr Förhandsboka din 
biljett för garanterad plats 

Ar pizza och glass ett rimligt alternativ till mansklig narhet? Ar kylskaopet din varsta fiende, men den 
enda som forstaor dig? Har du festklanningar i sju olika storlekar eller har du naogon gaong raknat 

kalorier? Da" ar chansen stor att du kanner igen dig i Cecilia von Strokirchs forestallning, i granslandet 
mellan fars och stand up. Den handlar om outnyttjade gym kort, idiotsakra mirakelkurer och nya 
friska tag! l regi av Alma Linde. 

Mer evenemang på andra sidan, vänd på bladet 

882 - 8964 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-09-16 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

l SKL Cirkulär 14:24 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna 
2 SKL Cirkulär 14:32 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
3 SKL Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare 

och förskollärare samt övergångsbestämmelser 
4 Sifab- protokoll2014-03-26, 2014-05-27 
5 salabostäder AB- protokoll2014-08-27 
6 Solelföreningen- protokoll2014-06-16 
7 Landstinget- Sammanställning rapport Västmanlänningarnas hälsa 2014 
8 Länsstyrelserna, Migrationsverket m fl- informations-och prognosbrev angående asylsö

kande 
9 Länsstyrelsen- inbjudan till konferens "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?" 30 sept

l okt i Västerås 
lO Hälsingestintan- kampanj om Bättre kött 
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