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Kallelse till sammanträde 
Organ Ledningsutskottet 

Plats Gustav Adolfsalen 

Tid Tisdagen den 20 januari 2015 

 

1 Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Sala-Heby Energi AB samt 
bolagsordningar för Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutveck-
lings AB 

Bilaga KS 2015/1/1-6 
Föredragning av VD Kenneth Mårtensson. 

2 Översiktsplan för Sala kommun; redovisning 

Bilaga KS 2015/2/1-2 
Föredragning av planchef Lena Steffner och planarkitekt Sofia Elrud. 

3 Ombyggnation av två fastigheter, för flexibelt användande inom bland annat 
vård och omsorg samt skola/förskola 

Bilaga KS 2015/3/1 
Föredragning av enhetschef Åsa Eriksson. 

4 Nya avgifter för vård och omsorg 2015 

Bilaga KS 2015/4/1-3 
Föredragning av socialchef Agneta von Schoting. 

5 Riktlinjer för distansarbete 

Bilaga KS 2015/5/1-2 
Föredragning av personalchef Jane Allansson. 

6 Tidsfrister för brandskyddskontroll och sotning 

Bilaga KS 2015/6/1-2 
Föredragning av räddningschef Göran Cederholm. 

7 Avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden 

Bilaga KS 2015/7/1-2 
Föredragning av samhällsplanerare Anders Johansson. 

8 Ansökan från Salaortens Ryttarförening om bidrag till renovering av stalltak och 
klocktorn 

Bilaga KS 2015/8/1 
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9 Ansökan från Sala Festivalen Ekonomisk förening om bidrag till att arrangera 
Salafestivalen 2015 

Bilaga KS 2015/9/1-3 

10 Ekonomiskt bidrag till Sala Silverstaden IBK; redovisning 

Bilaga KS 2015/10/1 

11 Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-
2017 

Bilaga KS 2015/11/1 

12 Information 

• Ledningsutskottets studieresa till Bryssel 2-4 februari 2015 

13 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2015/12/1 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
jenny Nolhage 

Ink, 2015 -01- j 3 

Diarienr • l< fAktbilaga 
,Zoi5;3'& l;=;-

Ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby 
Energi AB 

De gemensamma ägarmötena för Sala och Heby kommuner har under 2014 
diskuterat ägaravtal, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby Energi AB. De 
båda kommuncheferna har tillsammans med VD för Sala-Heby Energi AB arbetat 
fram förslagen till styrdokument 

Bilagda dokument: 

Bilaga l -Förslag till ägardirektiv 

Bilaga 2- Förslag till bolagsordning 

Bilaga 3 - Förslag till konsortialavtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

Att 

Att 

Att 

Att 

anta förslaget till ägardirektiv i enlighet med bilaga 1, samt 

anta förslaget till bolagsordning i enlighet med bilaga 2, samt 

anta förslaget till konsortialavtal i enlighet med bilaga 3, samt 

kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna 
konsortialavtalet 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 so 
kommun.lnfo@sa!a.se 
www.sala.se 

733 25 Sa!a 

Jenny Nolhage 
Kommunchef 

jenny.nolhage@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 10 
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Ägardirektiv och verksamhet 

Ink. 2015 -01- l 3 

SHE-koncernens uppdrag Di!:rienr 

;2015 

SHE-koncernens uppdrag är att säkerställa en god utveckling av energi, miljö- och 
klimatfrågor i hållbarhetsandans tecken. Koncernen skall vara en drivande part i 
förverkligandet av ägarnas energiplaner och klimatstrategier. Ägarkommunernas strategiska 
planer ska i tillämpliga delar uppfyllas. 

SHE-koncernen skall i sin kommunala roll vara konkurrenskraftig på kort och lång sikt. 
Koncernen skall tillse att ägarkommunerna har en attraktiv hållbarhets- och avgiftsstruktur 
inom verksamhetsområdet för både företagare och medborgare. 

SI·IE-koncernen skall vara den naturliga mötesplatsen för energi, miljö- och klimatfrågor 
inom ägarkommunerna. 

SHE-koncernen skall samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att 
stimulera framtagande av miljövänliga energilösningar inom SHE-koncernens 
verksamhetsområden. 

SHE-koncernen skall vara en tydlig och ledande aktör inom energiförsörjning i huvudsak 
inom ägarkommunerna. Koncernen skall se elhandelsverksamheten ur ett nationellt och 
nordiskt perspektiv. 

Energi 

SHE-koncernens verksamhet skall ske på ett strukturerat sätt, gärna genom certifierade 
system såsom ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 9001. All verksamhet och för den 
uppställda mål skall redovisas årsvis. Redovisningen får gärna var i form av en 
hållbarhetsredovisning som även den kopplas till ett strukturerat system. 

SHE-koncernen skall vara ägarnas främsta aktör för utveckling och tillämpning av nya 
energisystem kopplat till förnybara energikällor och energieffektivitet 

SHE-koncernen skall verka för utökad lokal förnybar energiproduktion, ibland genom eget 
ägande och ibland i samarbete med andra ägare. 

SHE-koncernen skall verka inom hela ägarkommunerna med sina produkter, tjänster och 
verksamheter. 
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Leveranskvalitet 

SHE-koncernen skall eftersträva mycket hög leveranssäkerhet såväl till kvalitet som kvantitet 
för alla sina produkter. Leveranssäkerheten skall drivas utifrån uppställda mål och följas upp 
och redovisas externt årsvis i hållbarhetsredovisning. 

Samordning 

SHE-koncernens skall aktivt verka för hög grad av samordning med annan kommunal 
verksamhet, bedriven i förvaltnings- och/eller bolagsform, i olika frågor som exempelvis 
inköp, nyetableringar, planarbete m.m. Samordningen syftar till att uppnå största möjliga 
kommunnytta. Särskilt viktig är denna samordning i vissa extraordinära händelser som längre 
strömavbrott. 

Informationsskyldighet 

Det åligger SHE-koncernen att till ägarna översända kopior av: 

Ekonomi 

Bakgrund 

Avkastning 

Utdelning 

Finansiering 

- Protokoll från bolagens styrelsemöten och årsstämmor. 
- Bolagens årsredovisningar. 

Bolagens revisionsberättelser/revisionsrapporter. 
- Underlag för sammanställningar av ägamas koncernredovisningar. 

SHE återbetalar hela kvarstående delen av reverslånet i och med att detta 
ägardirektiv träder i kraft. 

SHE-koncemen har ett avkastningsmål, före bokslutsdisposition och 
skatt, på 3% av total omsättning som ett genomsnitt för åren 2015- 2018. 

Utdelningsmålet är genomsnittlig statslåneränta plus l % -enhet på 
aktiekapitalet. 

Finansiering sker på ett sätt som konsortialavtalet föreskriver och med en 
borgensavgift på 0,5%. 



soliditet soliditeten är vid utgången av 2013 följande: 

Sala-Heby Energi AB 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
HESAB 

12,7% 
59,8% 
69,5% 

3 (3) 

soliditeten skall för Sala-Heby Energi AB öka med minst l ,5 %per år. 
För dotterbolagen skall soliditeten i princip ligga på oförändrad nivå. 

Övrigt 

Detta ägardirektiv skall, efter respektive kommunfullmäktiges godkännande, antas på 
årsstämman i moderbolaget. 

Detta ägardirektiv skall gälla längst t.o.m. ordinarie årsstämma 2018. 
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KONSORTIALAVTAL 

mellan 

Sala kommun 

och 

Heby kommun 
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KONSORTIALAVTAL 

1. PARTER 

Mellan Sala kommun, org.nr, 212000-2098 nedan kallad Sala, å ena sidan, och Heby kommun 
org.nr, 212000-2049 nedan kallad Heby å andra sidan, har denna dag träffats följande avtal 
om samverkan i Sala-Heby Energi AB, 556601-2901. 

2. DEFINITIONER 

I detta avtal används de definitioner som anges nedan 

"Bolaget" 

"Närstående" 

"Verksamheten" 

3. BAKGRUND 

betyder Sala-Heby Energi AB eller det namn det bolaget har med 
ovanstående organisationsnummer. 

betyder med avseende på Sala-Heby Energi AB: 

alla andra bolag som från tid till annan är direkt eller indirekt 
närstående till Sala-Heby Energi AB: och 

ett bolag ("Bolag A") anses vara direkt närstående till ett eller flera 
andra bolag ("Bolag B") om Bolag A äger eller kontrollerar 50 % 
eller mer av den rösträtt som kan utövas på bolagsstämma (eller 
liknande) i Bolag B. 

ett bolag ("Bolag B) anses vara indirekt närstående till ett eller 
flera andra bolag (moderbolag) om en serie av bolag kan 
identifieras som börjar med deras moderbolag och slutar med 
Bolag B och är anknutna till varandra så att varje bolag i kedjan 
forutom moderbolag är direkt närstående till ett eller flera av 
bolagen i kedjan. 

betyder av Bolaget bedriver verksamhet runt energiproduktion 
både for uppvärmning och elektricitet, vidare distribution av dessa 
energier. Verksamheten innebär vidare att driva, förvalta och 
utveckla nämnd omfattning. Verksamheten skall drivas i huvudsak 
inom ägarkommunerna, men även andra geografiska områden 
skall vara möjliga under forutsättning de är till gagn for den lokala 
verksamheten. 

I och med detta avtals ingående upphör tidigare konsortialavtal mellan parterna att gälla. 
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4. BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET 

4: l Aktierna i Bolaget fördelas mellan partema enligt följande: 

Part 

Sala 

H e by 

Totalt 

Lägst antal 
aktier 

43750 

6250 

50000 

Högst antal Andel av kapital och röster 
aktier 

175000 87,5% 

25000 12,5% 

200000 100% 

4:2 Ändamålet med Bolagets verksamhet skall vara att bedriva Verksamheten. 
Verksamheten skall ske med bl a iakttagande av tillämpliga delar av de kommunal
rättsliga principerna, allt i syfte att verka for en god energiförsörjning och tjänster 
kopplade till detta, till det sistnämnda hör bl a energieffektivisering och forsäljning av 
energieffektiva produkter i en tidig produkt-eller marknadsutveckling, dock på 
kommersiell grund. 

4:3 Bolagets bolagsordning skall då detta avtal träder i kraft ha den lydelse som framgår av 
bilaga l. 

4:4 Partema är överens om att verksamheten med beaktat av 4:2 i Bolaget skall bedrivas 
affärsmässigt på ett rationellt och effektivt sätt. Verksamheten skall också ske med 
långsiktighet inom ramen for affärsiden med ledorden- modem, energi och miljö med 
stark lokal foraukring. 

4:5 Skulle bestämmelse i detta avtal strida mot bolagsordningen for Bolaget skall i 
fårhållandet mellan partema detta avtal ha foreträde framfor bolagsordningen. 

5. STYRELSE 

5: l Bolagets styrelse skall forutom arbetartagarledamot/ledamöter bestå av sju (7) ledamöter 
med sju (7) personliga ersättare. 

5:2 Av styrelsens ledamöter skall Sala äga rätt att utse fem (5) och Heby två (2). Parterna 
äger därutöver rätt att utse en (l) ersättare for respektive styrelseledamot. Ersättare äger 
rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträden även om hon/han inte inträtt i 
styrelseledamots ställe. 

Arbetstagarorganisationerna har rätt enligt lagen ( 1987: 1245) om styrelserepresentation 
for privatanställda att utse ledamöter och ersättare. 

Ordforande i styrelsen skall nomineras av Sala och vice ordfårande i styrelsen skall 
nomineras av Heby. 
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Part äger fritt ersätta av denna utsedd ledamot och ersättare varvid partema förbinder sig 
att snarast utse ny ledamöter eller ersättare. 

Parterna förbinder sig tillse att av dem utsedda styrelseledamöter och ersättare iakttager 
bestämmelserna i detta avtal. 
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5:3 styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst fyra (4) gånger per år samt därutöver senast 
två (2) veckor efter det att någon av styrelseledamöterna till styrelsens ordförande 
framställt begäran därom. Preliminära datum för möten under året skall fastställas vid 
konstituerande styrelsemöte som hålles direkt efter ordinarie bolagsstämma. 

Skriftlig kallelse till sammanträde skall skickas ut senast en (l) vecka före sanunanträde 
till samtliga ledamöter och ersättare. Till kallelsen skall bifogas agenda och relevanta 
underlag för de frågor som skall behandlas på sammanträdet. 

5:4 Arvoden till styrelseledamöter och ersättare skall följa Sala kommuns vid var tid 
gällande sammanträdesarvode. 

5:5 Om ej annat framgår av punkt 6 nedan är styrelsen beslutsför endast om mer än hälften 
av styrelsens ledamöter är närvarande, varvid dock minst en av de närvarande 
ledamöterna skall vara utsedd av Heby. 

6. BESLUT SOM FÖRUTSÄ TTER ENIGHET 

6:1 För beslut av bolagsstämma i Bolaget krävs enighet mellan parterna i följande frågor: 

a) ändring av bolagsordning; 

b) ändring av aktiekapitalet samt beslut om emission av aktier, konvertibla skuldebrev 
eller skuldebrev förenade med optionsrätt eller andra instrument som kan berättiga till 
aktier i Bolaget eller andel av Bolagets vinst; 

c) bildande, förvärv, försäljning eller upplösning av dotterbolag till Bolaget; 

d) beslut om likvidation om ej plikt att fatta beslut följer av tvingande lag eller detta 
avtal; 

e) val av auktoriserad revisor; 

f) beslut rörande utdelning i Bolaget enligt punkt !l nedan. 

6:2 Om beslut ej kan fattas i fråga som angivits i punkt 6: l skall frågan bordläggas och 
återupptas till behandling på nästa bolagsstämma. Om beslut ej har fattats efter två (2) 
bolagsstämmor har part rätt att inom sextio (60) dagar från den senaste bolagsstämman 
lämna skriftligt meddelande till den andra parten att en oenighet uppstått i viss fråga 
(''Oenighetsmeddelande"). 

6:3 Om Oenighetsmeddelande avsänds förbinder sig parterna att omedelbart träffas och 
uppta direkta förhandlingar i avsikt att försöka lösa den uppkomna situationen på ett sätt 
som kan accepteras av bägge parter. 
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7. REVISION OCH INSYN 

7: l Partema har gemensamt utsett en (l) auktoriserad revisor med en ersättare i Bolaget. 
Vidare skall för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor respektive 
kommunfullmäktige utse varsin lekmarmarevisor med ersättare. Revisorerna är från tid 
till arman lika i alla närstående bolag som i bolaget. 

7:2 Vardera parten skall på egen bekostnad ha rätt att revidera Bolagets räkenskaper och 
styrelsens förvaltning även som vmje mman fråga rörande Bolagets verksamhet. Vid 
sådan revision skall reviderande part och dennes uppdragstagare erhålla full tillgång till 
det material och övrig information som må erfordras för att kunna genomföra 
revisionen. 

7:3 Utöver vad som sägs i punkt 7:2 ovan skall part ha tillgång till den information som är 
ägarrelevant vid varje tid finns i Bolaget och som avser Verksalllheten. 

8. FIRMATECKNINGsRÄTT 

Rätten att teckna firman fastställes av bolagets styrelse. 
Normalt sker detta vid första möte (konstituering) i anslutning till ordinarie 
bolagsstämman. 

9. PRINCIPER FÖR VERKSAMHETENS BEDRIV ANDE 

9: l Parterna skall kraftfullt verka för att följande säkerställs: 

a) att Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med dels lag och andra författningar, dels 
med allmänt vedertagna standarder för Verksamheten; 

b) att styrelsen genast informeras om olyckshändelser eller andra incidenter i Bolagets 
verksalllhet vilka orsakat eller kunde ha orsakat person- eller sakskada inklusive skada 
på miljön; 

c) att styrelsen etablerar adekvata system och rutiner för intern kontroll; 

d) att styrelsen upprättar instruktioner för att säkerställa att följande material produceras 
och distribueras till styrelseledamöterna varvid styrelseledamöterna skall äga granska 
sådant materials källdata; 

(i) detaljerad årliga budget och prognoser. 

(ii) förvaltnings- och finansiell rapportering m.m. 

(iii) ett långsiktigt målprogram. 
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e) att verkställande direktören genast informerar styrelsen om händelser som haft eller kan 
komma att få en väsentlig negativ eller positiv effekt för Bolaget och/eller 
V erksarnheten. 

Vidare forbinder sig parterna att kostnadsfritt upplåta av part ägd mark for Bolagets 
ledningar avseende fjärr- och närvärrnedistribution, vidare for elnätdistribution både 
avseende hög- och lågspänning samt for annan utrustning, såsom transformatorstationer 
och gatubelysning etc. Bolagets rätt att nyttja kommunens mark utgör inte något hinder 
for kommunen eller annan anläggningsägare att disponera marken eller utföra 
erforderligt arbete i eller på marken. Det åligger emellertid Bolaget att på egen 
bekostnad låta flytta ledningar eller andra anordningar när detta är påkallat for 
plangenomforande eller genomförande av andra kommunaltekniska anläggningsarbeten. 
Bolaget har vidare en skyldighet, att skyndsamt återställa arbetsområdet. Alla uppgrävda 
ytor skall återställas i forulvarande skick och i enlighet med vad som foreskrivs i särskilt 
grävtillstånd mellan Bolaget och berörd part. Om Bolaget underlåter detta äger berörd 
part rätt att låta utföra dessa arbeten på Bolagets bekostnad. 

I övrigt skall foljande väsentliga handlingar finnas for verksamhetens bedrivande: 

VD-instruktion, bilaga 2 
- styrelsens arbetsordning, bilaga 3 

Förteckning av policyn, bilaga 4 

10. FINANSIERING 

Bolagets verksamhet skall finansieras genom sitt aktiekapital, vinster och extern 
finansiering. Parterna har ingen skyldighet utöver vad som framgår i aktiebolagslagen 
att tillskjuta ytterligare finansiering till Bolaget, dock kommer upplåning av nya lån eller 
när lån omsätts att ske mot kommunal borgen med en solidaritet mellan ägarna. För den 
kommunala borgen tar ägarna ut en borgensavgift. 

11. PRINCIP FÖR VINSTDISPOSITION 

Med tanke på finansieringsupplägg i kapitel l O är det viktigt att reservering görs av 
resultatet. Sala-Heby Energi AB skall ge en avkastning, vidare skall en utdelning, 
eventuellt ges motsvarande genomsnittlig statslåneränta +l ,0% på aktiekapital. 
Avkastningskravet och utdelningen specificeras i uppgjorda ägardirektiv. 

12. SEKRETESS 

Bolaget är offentligt och är därmed medvetet om offentlighetsprincipen och 
sekretesslagsstiftningen. Dessa lagstiftningar skall hanteras med stor respekt med 
avseende på alla intressenter. 
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13. FÖRFOGANDEN - FÖRKÖP 

13: l Överlåtelse av parts aktier får avse endast samtliga partens aktier i Bolaget. 

13:2 Sala och Heby har rätt att överlåta aktier i bolaget till tredje man. Denna rättighet gäller 
under förutsättning att den kommun som skall överlåta (den överlåtande kommunen) 
före överlåtelsen skriftligen erbjuder den andra kommunen att köpa samtliga aktier. 
Erbjudandet skall innehålla den tilltänkta köparen samt den överenskomna 
köpeskillingen mellan den överlåtande kommunen samt tredje man. 

13:3 Den kommun som mottagit erbjudandet skall inom tre månader från mottagandet av 
erbjudandet skriftligen meddela den överlåtande kommunen om den önskar förvärva 
aktierna till den mellan den överlåtande kommunen samt tredje man. överenskomna 
köpeskillingen. 

13:4 Om erbjudandet accepteras skall köpeskillingen erläggas kontant inom en månad från 
det att den överlåtande kommunen mottagit den skriftliga accepten om att förköpa 
aktierna. 

13:5 I den mån erbjudandet inte accepteras inom den ovan nämnda acceptfri sen, äger den 
överlåtande kommunen rätt att överlåta sina aktier till tredje man, om följande 
förutsättningar är uppfyllda: 

att överlåtelsen kornmer till stånd inom tre (3) månader från utgången av den ovan 
nämnda acceptfristen; 

att överlåtelsen inte sker till en köpeskilling understigande det i erbjudandet angivna 
priset; 

att förvärvande tredje man skriftligen förbinder sig att tillträde detta avtal, samt 

13:6 Bolagsordningens bestämmelser om hembud och lösningsrätt skall inte tillämpas på 
överlåtelser enligt denna punkt (13:1-5). 

14. GILTIGHETSTID 

14: l Detta avtal gäller från och med denna dag med förlängning i fernårsperioder därest 
uppsägning ej sker senast två år före den vid tillfåll et löpande avtalsperiodens utgång. 

14:2 Part som kan visa att de förutsättningar på vilka parten ingått detta avtal, på ett 
väsentligt sätt förändras, har rätt att skriftligen begära att förhandling upptas med den 
andra parten i avsikt att komma fram till ett tillägg eller ändring som kan accepteras av 
bägge parter. Parterna förbinder sig att träffas för diskussion i den frågan varom 
förhandling begärts. Detta avtal skall dock fortsätta gälla om inte något tillägg eller 
ändring av detta avtal, i enlighet med punkt 18 nedan, överenskommes mellan parterna. 

14:3 Parterna är överens om att regelbundet träffas för avstämning av detta avtal. 

9 (10) 



14:4 Lagen om Handelsbolag och enkla bolag skall inte tillämpligt på detta avtal. Skulle trots 
detta lagen om Handelsbolag och enkla bolag och dess regler om likvidation anses 
tillämpligt på avtalet, och uppsägs avtalet i förtid enligt nämnda lag skall enkla bolaget 
som i så fall fåreligger ändå inte träda i likvidation. Istället skall uppsägande part utträda 
ur det enkla bolaget. 

15. TILLÄMPLIG LAG 

Svensk lag skall gälla får detta avtal. 

16. MEDDELANDEN 

16: l Meddelanden skall skickas genom bud eller rekommenderat brev till parternas nedan 
angivna eller senare meddelade adresser: 

salakommun 
Kommunstyrelsens ordfårande 

Hebykommun 
Kommunstyrelsens ordfårande 

16:2 Ett meddelande skall anses kommit mottagaren till del 

a) vid överbringande genom bud; då det lämnas hos mottagaren. 

b) vid rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande får postbefordran. 

c) vid överfåring via telefax; vid den tidpunkt då faxöverfåring skett. 

16:3 Adressändring skall meddelas part på sätt som sägs i denna punkt. 

17. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 

Tillägg eller ändring av detta avtal skall får att vara bindande får part vara skriftligen 
upprättad och undertecknas av båda parter. 

18. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Om någon bestämmelse i detta avtal helt eller delvis skulle vara ogiltig, skall det inte 
medfåra att avtalet i dess helhet upphör att gälla, utan skall den ogiltiga bestämmelsen 
jämkas så nära parternas ursprungliga avsikt med bestämmelsen, så att ogiltigheten inte 
längre består. 

19. TVIST 

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

l O (l O) 



20. ÖVRIGT 

Parterna är medvetna om att koncernen är under omstrukturering vilket kan innebära att 
bolagets namn ändras, dock ej organisationsnunnner. Detta innebär inget för detta 
avtalets giltighet. 

Parterna är vidare överens om att träffas minst två (2) gånger per år hos ägare för att 
diskutera olika frågor om Bolagets verksamhetsutveckling, eventuell årlig avkastning 
och utdelning. Ägare kallar till dessa möten. 

Parterna förbinder sig att på årsstämma följa detta avtal. 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka partema tagit var sitt. 

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 

SALAKOMMUN HEBYKOMMUN 

Bevittning 

Il (l O) 
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I
i Kommunstvre1sens förvaltning 

Ink. 20!5 -01- l 3 

BOLAGSORDNING 

§ l 
Bolagets firma är Sala-Heby Energi AB. 

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

§3 
Föremålet for bolagets verksamhet är att producera, distribuera och forsälja energi, förvalta, 
administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed förenlig verksamhet 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är energiförsörjning och energitjänster inom 
verksamhetsområdet och regleras i branschspecifik lagstiftning. Skulle bolaget likvideras 
skall dess tillgångar tillfalla Sala och Heby kommuner i proportion till ägarandelar. Den del 
som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall användas till det ändamål for vars främjande 
bolaget bildades. 

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

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

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

§ 8 
I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

§9 
Bolagets styrelse skall, förutom arbetstagarledamot/ledamöter, bestå av sju (7) ledamöter med 
sju (7) personliga ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses årligen av respektive kommun
fullmäktige for tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma, 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 

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

2 (3) 

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

§ 10 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstärmna skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. 

§11 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

l) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) godkärmande av dagordning 
4) val av en eller tvåjusteringsmän 
5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7) beslut 

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

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

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

bolagsordningen. 

§ 12 
Bolagets räkenskapsår är l januari- 31 december. 

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

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



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

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som for 
meddelande till aktieägarna är foreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars 
postadress är inf6rd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som 
önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget 
inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

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

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

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

§ 15 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och 
fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet. 

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

Bolagsordningen antagen vid årsstämman 
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Sala-Heby Energi Elnät AB (556181-3675) l (3) 

SALA KOMM 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -01- 1 4 

BOLAGSORDNING 

§ l 
Bolagets firma är Sala-Heby Energi Elnät AB. 

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

§3 
Föremålet for bolagets verksamhet är att producera, distribuera och forsälja ledningsbunden 
energi och därmed fårenlig verksamhet. 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida ej särskilda fårhållanden foranleder till annat, 
att med iakttagande av branschspecifik lagstiftning och tillämpliga delar av de 
kommunalrättsliga principerna främja energifårsärjning och energitjänster inom 
verksamhetsområdet. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla ägaren. Den del 
som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall användas till det ändamål får vars främjande 
bolaget bildades. 

§5 
Allmänheten har rätt att ta det av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller for 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsforordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 

§6 

Aktbliaga 
a 

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

§7 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 miljoner (4 000 000) och högst 16 miljoner (16 000 000) 
kronor. 

§8 
l bolaget skall finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier. 

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



Sa1a-Heby Energi E1nät AB (556181-3675) 2(3) 

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

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

§ 10 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor fåre 
stämman. 

§ !l 
På ordinarie bolagsstämma skall fåljande ärenden fårekomma till behandling: 

l) val av ordfårande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) godkännande av dagordning 
4) val av en eller tvåjusteringsmän 
5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7) beslut 

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

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

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

bolagsordningen. 

§ 12 
Bolagets räkenskapsår är l januari - 31 december. 

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

§ 14 
Har aktie övergått till person, som inte fårut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten 
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 
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När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som får 
meddelande till aktieägarna är fåreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars 
postadress är infård i aktieboken eller eUest känd får bolaget, med anmodan till den, som 
önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget 
inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

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

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

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

§ 15 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta får fulla antalet av honom ägda och 
fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet. 

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

Bolagsordningen antagen vid ... 
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Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB (556403-3156) l (3) 

Ink. 2015 -01- l 4 

BOLAGSORDNING 

§ l 
Bolagets firma är Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB (HESAB). 

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

§ 3 
Föremålet för bolagets verksamhet är att aktivt driva energieffektiviseringsarbetet för alla 
energiformer inom i huvudsak ägarkommunerna. 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är energiförsörjning och energitjänster/produkter inom 
verksamhetsområdet och regleras i branschspecifik lagstiftning. Skulle bolaget likvideras 
skall dess tillgångar tillfalla ägaren. Den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall 
användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades. 

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

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

§7 
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 miljoner kronor. 

§8 
Antal aktier ska vara lägst 500 st och högst 2000 st. 

§9 
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter med tre personliga suppleanter. 
Tre ledamöter och suppleanter utses årligen av ägarna för tiden från ordinarie bolagsstämma 
in till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

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

Aktbilaga 

JO 



Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB (556403-3156) 

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

§ 10 

2 (3) 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor f6re stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor f6re 
stämman. 

§ Il 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden f6rekomma till behandling. 

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

granskningsrapport 
7) beslut 

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

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

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

bolagsordningen. 

§ 12 
Bolagets räkenskapsår är l januari - 31 december. 

§!3 
Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

§ 14 
Har aktie gått till person, som inte f6rut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas 
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien 
skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade 
köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens forsorg genast antecknas 
i aktieboken med uppgift om dagen for anmälan. Bolaget skalllämna en underrättelse om 
hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar 
begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom 
två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. 



Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB (556403-3156) 3 (3) 

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

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 
brist av åsämjande, bestämmes i den ordning gällande lag om skiljemän stadgar. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt. 

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

§ 15 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

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

Bolagsordningen antagen vid ....................... . 
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DIARlEN R: 2014/14 

MISSIV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling Ink. 2015 -Of- 1 4 

MISSIV l 

Beslut om fortsatt uppdrag 
Kommunstyrelsen har den13mars 2014 fattat beslut att påbörja en aktualisering av 
den heltäckande översiktsplanen för Sala kommun. Beslutet omfattade 
uppstartskede och arbete med del 1 Vision och strategi. Ett tilläggsanslag om 430 tkr 
beslutades för att finansiera arbetet som utförts på konsultbasis. Tengbomgruppen 
AB, har tagit fram ett förslag för denna vision och strategi (bifogas 
tjänsteutlåtandet). Detta dokument kommer att användas som utgångspunkt för 
diskussion i den politiska styrgruppen om översiktsplanens inledande kapitel om 
Vision och Sala i regionen. 
Den nya plan- och bygglagen (2011) stärker översiktsplanens strategiska funktion. I 
förslaget till arbete med samrådshandling föreslås t ex att ett 
bostadsförsörjningsprogram i enlighet med den nya lagstiftningen (2000:1383) 
integreras i översiktsplanen. 
Aktuellt beslut omfattar framtagande av samrådshandling. Samrådshandlingen ska 
innehålla markanvändningskarta och riktlinjer som visar kommunens 
viljeinriktning. Nödvändigt underlag i form av olika planeringsförutsättningar ska 
redovisas i översiktsplanen. Arbetet med samrådshandlingen sker i en 
tjänstemannaorganisation och förankras kontinuerligt i en politisk styrgrupp. 
Samrådsskedet beräknas kosta drygt en miljon kronor för externa tjänster. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 

Översiktsplanen är ett centralt och viktigt dokument som tar ett helhetsgrepp i 
frågor som berör förutsättningar och framtid för hela kommunen. 

Del 2 syftar till att sammanställa ett dokument som innehåller både dagens kända 
planeringsförutsättningar och den politiska viljeinriktningen för framtida 
samhällsutveckling. Efter nytt beslut i KSLU ska dokumentet samrådas och 
diskuteras med medborgarna, organisationer och myndigheter på lokal och regional 
nivå. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

• Att fortsätta arbetet med att ta fram nödvändiga underlag och en 
samrådshandling för en ny översiktsplan för Sala kommun med förankring i en 
politisk styrgrupp enligt upplägg i tjänsteskrivelse. 

• Att utse KSLU till politisk styrgrupp för översiktsplanearbetet 

Magnus Holmberg Muhr, Samhällsbyggnadschef (Projektansvarig) 

Lena Steffner, Plan- och utvecklingschef (Projektledare) 

Sofia Elrud, Planarkitekt ( Översiktsplanehandläggare) 

SALAKOMMUN 

Kommunstyre lsens förva ltning 

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 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadskontoret 

Pla nering och utveckling 

sofia.elrud @sala.se 

Direkt: 0224-74 73 24 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSATI UPPDRAG 

I denna tjänsteskrivelse beskrivs arbetssättet och tidplanen fö r det 
fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sala kom
mun. 

KRAV PÅ NY ÖVERSIKTSPLAN 

En översiktsplan ska enligt miljöbalken ha en miljökonsekvens
beskrivning som bör integreras i processen. Barn och ungdomar ska 
enligt barnkonventionen bjudas in att delta i samhällets framtids
planering. Länsstyrelsens granskningsyttrande pekar på planerings
förutsättningar som behöver aktualiseras, t ex redovisning av strand
skydd efter förändringar i strandskyddslagen 2009, hänsyn till natur
och kulturfrågor i relation tilllandskapskonventionen och nya 
kulturminneslagen osv, den nya bostadsförsörjningslagen kräver en 
aktualisering av planerna för bostadsförsörjning varje mandatperiod, 
nationella transportpolitiska mål och andra nationella mål ska mötas 
på kommunal översiktsplanenivå, regionala mål och strategier ska 
konkretiseras på lokal nivå i översiktsplanen, nya förutsättningar för 
naturvård ska hanteras i översiktsplanen, förutsättningar för areella 
näringar, inklusive gruvnäring ska klargöras i översiktsplanen, bil
vägar, viktiga gång- och cykelstråk och kollektivtrafiklinjer, vatten
och avloppsplaner samt bredbandsutbyggnad ska beskrivas i över
siktsplanen, energiplanering och avfallsplanering ska behandlas i 
översiktsplanen, risker för ras och skred, förorenade områden och 
andra hälsorisker ska hanteras i översiktsplanen. Vattenförvalt
ningsarbetet ska beskrivas och kommunen ska redogöra för arbetet 
per vattensystem och regionalt samarbete. 

PLAN FÖR SALA EKOKOMMUN 

Plan för Sala ekokommun (PFSE) är en kommunomfattande över
siktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen 
antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2002. Planen är av 
förvaltande karaktär. Många planeringsförutsättningar enligt denna 
plan gäller fortfarande och ska flyttas över till de nya kartorna. Flera 
nya förutsättningar har dock tillkommit som kräver en aktualiserad 
översiktsplan. 

ORTSANALYSER 

Arbetet med att ta fram underlag till en ny översiktsplan för hela Sala 
kommun inleddes 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens 
mindre orter (Broddbo, Kurnia kyrkby, Möklinta, Ransta, Saladamm, 
sätrabrunn och Västerfärnebo ). Det inventeringsarbete och den 
beskrivning av orterna som sammanställdes syftade till att fungera 
som kunskapsunderlag och visa på de viktigaste utvecklingsfrågorna 
i respektive bygd. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSATI UPPDRAG 

FÖRDJUPNINGAR 

På samma sätt utgör de fördjupningar av översiktplanen (FÖP:ar) 
som tagits fram, Plan för Sala stad -fördjupning av översiktsplanen 
för Sala stad och Översiktsplan för Sahlberget- fördjupad översikts
plan för gruvområdet i Sala med omgivningar, underlag inför det 
kommande översiktsplanearbetet 

Kartan på första sidan visar de orter där fördjupningar och orts
analyser har gjorts. Den heltäckande översiktsplanen utgår från orts
analyserna och ansluter till Plan för Sala stad med lämpliga förslag på 
markanvändning. 

Ö P-kartorna ska dels redovisa gällande planeringsförutsättningar 
dels visa framtida viljeinriktning. Förutsättningar är till exempel riks
intressen och andra nationella, regionala och lokala hänsyn. Vilje
inriktningen är till exempel strategier för den framtida utpekade 
mark- och vattenanvändningen. 

EN POLITISK STYRGRUPP 

Översiktsplanen bör ha en mycket bred politisk förankring i sina 
viktigaste ställningstaganden. ÖP styrgrupp har en viktig roll. I denna 
grupp formas innehållet i planen i enlighet med den politiska viljan. 
Det är viktigt med ett aktivt deltagande och att medlemmarna för
bereder sig inför styrgruppsmötena genom inläsning av utdelat 
material samt förankring i den egna partigruppen om ställnings
taganden kring mål och visioner. 

Formuleringar på ÖP-styrgruppsmöten återkopplas som riktlinjer i 
text och kartor i själva förslaget till ny översiktsplan och bör på så vis 
i sin sista version inför granskning utgöra Sala kommuns gemen
samma politiska dokument för framtiden på en rad viktiga 
bevarande- och utvecklingsområden. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har hand om planfrågor och före
slås utses till politisk styrgrupp för översiktsplanearbetet Mötena 
planeras till förmiddagarna vid ordinarie sammanträdesdagar. 

DEN FORMELLA PLANPROCESSEN TAR NU VID 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har delats in i tre tydligt 
avgränsade delar där fokus i den första delen handlade om att knyta 
an till tidigare arbeten för att identifiera strategier och utmaningar 
som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

DEL1 
VISION OCH 
STRATEGI 

1

- DEL2--

FÖRSLAG OCH 
SAMRÅD 

DEL3 
FÖRSLAG OCH 
GRANSKNING 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSAn UPPDRAG 

Del 1- vision och strategi 

Del l har genomförts med bl a workshopar på tjänstemannanivå och 
på politikernivå. Ett dokument föreligger från konsulterna, Tengbom
gruppen AB. Dokumentet kommer att användas som underlag för 
diskussion med Ö P-styrgrupp om det inledande kapitlet till över
siktsplanen om vision och mål- Sala 2040. 

Del 2 och 3- samråd och granskning 

Framtagande av 
samrådsförslag 

Den andra delen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun utgörs av den faktiska planprocessen, enligt PBL. 
Samrådsförslaget för Salas översiktsplan ska tas fram med beakt
ande av nationella, regionala och andra kommungemensamma mål 
och strategier. 

Den beskrivande delen om olika geografiska områden och förutsätt
ningar i kommunen hämtas bl a från ortsanalyser och Plan för Sala 
ekokommun samt annat tidigare inventerat material. Kapitel med 
olika teman (ämnesområden) ska hantera generella beskrivningar 
av förut~ättningar, mål och riktlinjer som gäller hela kommunen. 

Förutsättningar för planering i form av tidigare fattade beslut om 
markanvändning samt strategiska dokument, program och handlings
planer för olika verksamheter ska utgöra underlag på kartorna och i 
de beskrivande texterna för olika områden i kommunen och med 
hänvisning till temakapitel som gäller hela kommunen generellt. 

Tre halvdagsmöten med ÖP styrgrupp planeras under vinter och vår, 
preliminärt 17/2,21/4 och 9/6. Då ska viljeinriktning för framtida 
mark- och vattenanvändning diskuteras med hänsyn till förutsätt
ningar, miljömål, uthållighet osv. 

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning av ekologiska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser av översiktsplanen i förhållande till noll
alternativet tas fram parallellt med förslaget. 

Ett informationsmaterial ska tas fram som distribueras till alla 
skolor för att lärarna ska kunna introducera eleverna till samhälls
planering enligt läroplanen och barnkonventionen. Synpunkter, 
uppsatser, teckningar och elevarbeten om hembygden kan inlämnas 
i samband med att översiktsplanen är på samrådsremiss och ingå i 
planerad utställning i biblioteket. 

l arbetet med avgränsning av översiktsplanens miljökonsekvens
beskrivning ingår att identifiera eventuella behov av ytterligare 
underlag till översiktsplanen. Förslag till prioriteringar för framtag
ande av underlag till översiktsplanen och vad som blir fo rtsatt 
arbete efter planens antagande ska diskuteras i styrgruppen. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSAn UPPDRAG 

Det färdiga planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, region
planeorgan och berörda kommuner samt berörda myndigheter, för
eningar, organisationer och enskilda medborgare. 

Möten ska hållas mellan politiker och allmänheten på olika platser i 
kommunen under samrådstiden 2015. 

Elevarbeten ställs ut i biblioteket under hösten 2015. Möte mellan 
politiker och barn ordnas där frågor som framkommer i de utställda 
elevarbetena diskuteras. 

Synpunkter på förslaget till översiktsplan sammanställs i en sam
rådsredogörelse. 

Förslaget bearbetas och revideras utifrån de synpunkter som in
kommit under samrådet. Mötesordningen för styrgruppen styrs av 
hur många frågor som fortfarande behöver diskuteras. 

Beslut i KS om godkännande av samrådsredogörelse och 
utställning för granskning. 

Förslaget ställs ut i minst 2 månader. 

Synpunkter på det utställda planförslaget sammanställs i ett 
utlåtande. 

Förslaget justeras för att sedan gå vidare mot ett antagande, alterna
tivt ytterligare en granskningsomgång om det görs väsentliga ändr
ingar. 

Beslut i KS och KF om antagande. 

Översiktsplanen antas politiskt och blir vägledande för fortsatta 
beslut. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESlUT OM FORTSATT UPPDRAG 

Del l har genomförts med hjälp av konsulter från Tengbomgruppen 
AB under 2014. 

Nedan följer en grov och preliminär tidplan för fortsatt arbete med 
översiktsplanen för Sala kommun; 

l:a kvartalet 2015 Del 2- Återkoppling till politiken och uppstart 
av formell planprocess 

l:a, 2:a och 3:e Del 2- Framtagande av samrådshandlingar 
kvartalet 2015 

4:e kvartalet 2015 Del 2- Samråd 

l:a kvartalet 2016 Del3 -Framtagande av utställningshandlingar 
för granskning 

2:a kvartalet 2016 Del3- Utställning och granskning 

4:e kvartalet 2016 Del 3- Antagande 

Arbetet med uppstartskede och del l Vision och strategi är avslutat 
och har inte överskridit budget. 

Organisationen av samrådsskedet kommer att kräva externa tjänster 
för miljökonsekvens beskrivning, kartframställning, layout och tryck, 
kulturmiljöprogram med mera. Till strategisk plan 2015-2017 gjorde 
Planering och utveckling en grov uppskattning och äskade l+ l milj
oner SEK 2015 respektive 2016 för del 2 och 3. Kostnaderna för del 2 
(samråd) uppskattas tilll,4 milj SEK. Medan kostnaderna för del 3 
(granskning) förväntas bli ca 0,6 milj SEK. 

Magnus Holmberg Muhr, (Projektansvarig) 
Samhälls byggnadsch e f 

Lena Steffner, (Projektledare) 
Plan- och utvecklingschef 

Sofia Elrud, ( Översiktsplanehandläggare) 
Planarkitekt 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET, LOKALFÖRVALTARNA 

SKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

Orobyggnation av två fastigheter, för flexibelt användande inom 
bl a vård och omsorg och skola/förskola. 

Fastigheten Kristina 4:4 har tidigare använts till boende för Landstingets verksamhet och 
har sedan Sala kommun tog över byggnaderna stått tom. Av erfarenhet sedan tidigare 
om byggnationer på området vet vi att samtliga golv behöver ses över då det har använts 
ett spackel som kan orsaka allergier. Därför kommer samtliga golv att åtgärdas, en ny 

ventilation kommer att sättas upp samt att fastigheten kommer att 
tillgänglighetsanpasas och få en kosmetisk upprustning. Fastigheten kommer i och med 
ombyggnationen att få en flexibellayout som medför att den kan användas av olika 
verksamheter både inom vård och omsorg och skola/förskola. l nuläget kommer den att 
användas för ensamkommande barn och ungdomar, då Kommunstyrelsen beslutade 
den 2 december 2014 § 225, att öppna ett nytt boende för ensamkommande 

asylsökande barn och ungdomar, på fastigheten Kristina 4:4, Tränggatan 10-12. l 
samband med det beslutet anslogs inga medel för en nödvändig om byggnation. 

Samtidigt finns det ett behov av att anpassa en av byggnaderna på fastigheten Verdandi 
17, Klövervägen 20. Huset används i dag som skollokaler för de ensamkommande barn 
och ungdomar som bor på Klövervägen 18. Det finns i dag inget mottagningskök och det 
finns behov av flera toaletter. För att kunna använda fastigheten till boende behöver 
även ventilationen förbättras. Fastigheten kan efter detta användas till bostadshus för 
ensamkommande barn och ungdomar, men kan om behov finns även användas till 

förskaleverksam het. 

Ombyggnationerna för de två fastigheterna beräknas till 5 500 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige beslutar 

att anslå 5 500 tkr för om byggnation av Tränggatan 10-12 och Klövervägen 20 

SALAKOMMUN 

Asa Eriksson 
enhetschef 

1{1) 
2014-01~08 

SKRIVELSE 
ÅSA ERIKSSON 

DIARlEN R: 
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MISSIV 

NYA AVGIFTER FÖR 2015 

Utöver den årliga indexuppräkningen föreslås förändringar av avgifter inom Vård och 
omsorg på följande punkter. 

1. Hemtjänstens omvårdnadsavgift höjs från 100 kr tillZOO kronor per 
månad. I omvårdnaden ingår tex. personlig hygien, påklädning och tillsyn. 

2. En avgift tas ut för uppehället för barn med aktivitetsersättning och som går 
i gymnasiesärskola på annat ort och har insatsen elevhemsboende enligt LSS 
§ 9.8 (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I uppehället 
ingår matkostnader och fickpengar, avgiftens storlek varierar något 
beroende på vilken skolan eleven går i. Aktivitetsersättning beviljas av 
Försäkringskassan utifrån tillsyns och vårdbehov. Hel aktivitetsersättning är 
idag cirka 8 782 kronor. 

3. Föräldrar /vårdnadshavare till placerade barn i familjehem eller i HVB hem 
(hem för vård och boende) enligt SoL (socialtjänstlagen) och som har ett 
avgiftsutrymme enligt beräkning ska bidra till sina barns uppehälle. 
Det vill säga att föräldrar /vårdnadshavare ekonomiskt står för kläder, 
fickpengar och annan utrustning tex. cykel som barnet behöver. 

4. För att komma i fas med avgiftskörningarna inom äldreomsorgen i nya 
verksamhetssystemet Pulsen Combine föreslås debiteringskörningen 
avseende januarifakturan med förfallodag 2015-02-28 tas bort och 
utgår. På så sätt undviks en dubbelfakturering av kund. I det nya systemet 
faktureras kunden en månad efter att insatsen har ägt rum och i det gamla 
systemet faktureras kunden två månader i efterskott. 

Agneta von schoting 

Socialchef 

Aktbilaga 

Lt 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Agneta von schoting 
Socialchef 

a gneta .von.schoting@sala .se 
Direkt: 0224-74 90 01 
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IIIsALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-11 

Dnr 2014/1114 

VON§ 156 Avgifter 2015 

INLEDNING 
Förvaltningen föreslår ändring utöver indexuppräkning på följande punkter 
gällande avgifter 2015 

• Omvårdnadsavgift höjs till 200 kr /mån 

• Avgift tas ut för uppehälle skolboende LSS av ungdomar med 
aktivitetsersättning 

• Föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via 
beräkning har avgiftsutrymme 

• För att komma i fas med avgiftskörningar i nya verksamhetssystemet Pulsen 
föreslås debiteringskörningen avseende januari med förfallodag 2015-02-28 
tas bort 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/95/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kr/mån tillZOO kr/mån, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrym me, 
att vård- och omsorgsnämnden i övrigt beslutar 
att godkänna avgiftsändringar enligt av socialstyrelsen fastställda laxenivåer för 
2015, samt 
att godkänna den förändrade debiteringsordningen med anledning av det nya 
verksamhetssystemet Pulsens införande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kr/mån tillZOO kr/mån, 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i övrigt 
iill godkänna avgiftsändringar enligt av socialstyrelsen fastställda taxenivåer för 
2015, samt 

iill godkänna den förändrade debiteringsordningen med anledning av det nya 
verksamhetssystemet Pulsens införande. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

l Utdragsbesty,kande 

i 

7 {20) 
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SALA 
KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVAL TNINGEN 

~-

LEDNINGSSYSTEM 
DOKUMENTNAMN OOKUMENIDP 
Avgiftsberäkning inom äldre och funktionshinder Riktlinje 

ORGANISATION DOKUMENTÄGARE 
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Avgiftsberäkning inom äldre och funktionshinder 

Riktlinjer för avgiftsberäkning inom äldre-och funktionshinderområdet 

Beräkningssteg: 

steg l) 

+nettoinkostnad/milnad 

-nettoinkomst kapital/miinad 

+bostadstillägg 

+ andra skattefria inkomster 

Summa avgiftsunderlag 

steg 2) 

+minimibelopp 

+ ev individuella tillägg 

• ev individuella avdrag 

+ bostadskostnad 

Summa förbehållsbelopp 

steg 3) 

+avgiftsunderlag 

·förbehållsbelopp 

AVGIFTSUTRYMME 

-~ 

GÄlLER TOM. 
2015-06-01 

DIARIENUMMER l 
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I 8:e kapitel soclaltji!nstlagen(2001:453),SoL finns lagföreskrifterna för kommunerna att ta 

ut avgifter gällande äldre- och handikappomsorg. vgrd- och omsorgsnämnden har tagit 

beslut att följa socialstyrelsens riktlinjer genom att anpassa avgifterna grsvis enligt den 

information som socialstyrelsen skickar ut. 

INFORMATION OM UPPGIFTER FÖR BERÄKNINGEN INFÖR NÄSTKOMMANDE ÄR 
KOMMER VIA MEDDELANDEBLAD FRÄN SOCIALSTYRELSEN I DECEMBER VARJE ÄR. 

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre· och handikappomsorgen år 2014 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikapp
omsorgen är knutna till prisbasbeloppet. Här redovisas några av de belopp som kan användas 
för att beräkna de avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som är knutna till 
prisbasbeloppet 

Prisbasbeloppet 
För år 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor. 

Högkostnadsskyddet 
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso
och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 ggnger prisbasbeloppet, det så kallade 
högkostnadsskyddet, dvs maxtaxan. Avgiftberäkning enligt maxtaxan görs utan särskild 
ansökan. 

Den enskilde är skyldig att lämna inkomstuppgift i de fall den inte kan hämtas direkt från 
försäkringskassan. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgift kan inte nedsättning av 
avgiften beräknas, full avgift debiteras. Den enskilde har rätt att överklaga individuellt beslut 
om avgiftsberäkning. 

För Ar 2014 motsvarar maxtaxan 1 776 kr per mAnad. 

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en 
tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet 

För Ar 2014 motsvarar det l 850 kr per mAnad. 

Förbehållsbelopp 
Den enskilde skall tillförsäkras ett förbehållsbelopp. Beloppet som fastställs årligen följer 
gällande prisbasbelopp. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp som skall täcka 
normala levnadskostnader samt faktisk boendekostnad. 
Vid fördyrade levnadskostnader på grund av särskilda omständigheter, kan i enskilda fallet 
högre förbehgllsbelopp beslutas. Kostnaderna skall vara varaktiga och ej obetydliga. Exempel 
på dessa kostnader kan vara kostnader för god man, fördyrad kost, special kost, läkemedel 
som inte innefattas av högkostnadsskyddet, kostnader på grund av funktionshinder och 
onormala telefonräkningar till följd av att trygghetslarmet går över eget telefonabonnemang. 
Det är primärt kommunens ansvar att dg avgifterna fastställs i det enskilda fallet utreda om 
den enskilde har behov av ett högre förbehgllsbelopp och avgiften måste sättas ned. 
Den enskilde mgste dock själv lämna uppgifter till kommunen om sina individuella behov. 

Yngre funktionshindrade. Funktionshindrade under 61 g, bedöms ha högre kostnader för 
livsmedel, fritidsaktiviteter, familjebildning och bosättning mm. Minimibeloppet höjs då efter 
individuell prövning (enl. prop. 2000/01: 149). 
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Makar/Registrerad partner/Sambo 
Om den enskilde är gift/registrerad partner/sambo sammanräknas b~da personernas 
inkomster och delas p~ tv~ för att bestämma avgiftsunderlagets storlek. De som har 
hush~ilsgemenskap med annan än make/registrerad partner/sambo förväntas dela 
bostadskostnaden. 

Minimibeloppet 
Minimibeloppet är ett schablonbelopp och avser s. k. normalkostnader för personer över 61 ~r 
och inte enskilda äldres faktiska levnadskostnader. 

Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 g~nger 
prisbasbeloppet För /Jr 2014 motsvarar det 5 012 kr per miJnad. 

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel 
av 1,1446 g~nger prisbasbeloppet. För /Jr 2014 motsvarar det 4 235 kr per miJnad. 

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning 
och familjebildning. Enligt propositionen 2000/01:149 (s. 41) bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nlv~ som 
överstiger minimibeloppet upp till 10 procent. 
För /Jr 2014 inneblir det en uppriikning av minimibeloppet med 501 kr per mllnad. 

I LSS-Insatser s~som skolboende i annan kommun, korttidsvistelse och daglig verksamhet för 
barn/unga vuxna har föräldrarna en underh~llsskyldighet för sitt barns uppehälle. dvs 
kostnader för kost, fritidsaktiviteter och andra utlägg kan debiteras föräldrarna. 
I Pulsenflödet Avgiftsbeslut placerat barn och formuläret Beräkning läggs de underlag in som 
krävs för beräkning av bidragsskyldigs ersättning. 
Avgift per placerat barn är baserat p~ FK s beräkning av underh~ilsstöd och beräknas som 
Maxavgift eller ((~rsinkomst- grundavdrag)* procentsats beroende p~ antal barn). Hämta 
online är klickbar och hämtar uppgifter fr~n skatteverket för det gällande taxeringsåret. 
B~da föräldrars betalningsförm~ga bedöms för sig. 
Högsta underhållstöd är för närvarande 1 273 kr/m~nad och ska motsvara föräldrarnas 
kostnader för barnens livsuppehälle. 

Inget lagstöd finns för kommunen att kräva barnbidraget inom LSS-Iagen, utan 
v~rdnadshavaren bestämmer hur den vill göra. Däremot om barn är placerat i ett familjehem 
enligt Sol eller LVM ska barnbidraget gå till familjehemsföräldern. 

Individuell prövning av minimibeloppet 
I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det 
utrymme för att i viss utsträckning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de 
kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp ska fastställas genom 
en individuell prövning. Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden när den fastställer 
ett högre minimibelopp - om inte merkostnaden är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59). 
Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet. Om kostnadsposten som 
föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör 
minskningen baseras p~ deras beräkningar (prop. 2000/01:149 s. 40-41). Det beror p~ att 
även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas p~ Konsument
verkets beräkningar. 
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Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 
Konsumentverket gör årliga beräkningar av vad som kan betraktas som skäliga levnads
kostnader. De skäliga levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hushåll 
vanligen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till grund för 
vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I meddelandebladet redovisas 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för år 2014. 
I Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna finns information om skäliga 
levnadskostnader och något om vad de olika utgiftsposterna innehåller. Mer information om 
beräkningarna och exempel på produkter som inte kostnadsberäknas finns i 
Konsumentverkets rapport Skäliga levnadskostnader - Beräkningar av Konsumentverket 
(2009:8). 

Merkostnad för mat vid fastställande av förbehållsbelopp 
I propositionen (p rop. 2000/01: 149) anges att de schabloniserade kostnaderna för kost som 
ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 år och äldre. Eftersom 
personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och därmed också har en 
högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till denna merkostnad. Det innebär 
att yngre personer med funktionsnedsättning bör få ett högre belopp för livsmedelskostnaden 
än äldre personer. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara Konsumentverkets 
beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper (prop. 2000/01:149 s. 41). 
På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning bör kommunen höja 
minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre om de har varaktiga merkostnader för 
livsmedel. Det innebär att det i vissa fall kan finnas anledning att höja minimibeloppet på 
grund av en merkostnad för mat även för personer som lagar sin mat själva och inte enbart 
för dem som betalar för mat från hemtjänsten. 
Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av uppgifter från Konsumentverkets 
hushållsbudget, som gäller hushållskostnader för personer som 61 är och äldre. 
Om den enskilde betalar en avgift för mat som levereras via hemtjänsten och om avgiften 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget ska kommunen 
höja förbehållsbeloppet för merkostnaden. Av propositionen (prop. 2000/01:149 s. 59) 
framgår att varaktiga merkostnader bör beräknas med ledning av Konsumentverkets 
hushållsbudget när den kostnadspost som föranleder höjning eller sänkning av 
förbehållsbeloppet ingår i hushållsbudgeten. Det framgår också att kommunen bör använda 
faktiska kostnader när dessa är skäliga. 
I propositionen (jfr prop. 2000/01:149 s. 41) nämns som exempel att om kost ingår i 
avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes minimibelopp. 

Beräknat pi 2014 lrs hush/J/Isbudget avseende livsmedel motsvarar 
schablonbeloppet för män mellan 61-74/Jr 2020 kr och för kvinnor ti/11620 kr. 
Schablonbeloppet för män som är 74 l r och äldre beräknas till 1830 och för kvinnor 
74/Jr och äldre til/1570 kr. Genomsnittligt värde 1700 kr/mllnad 2014. 

Avdrag på månadsavgiften 
Tillfällig frf!nvaro 

• Trygghetslarm. start dag 1-15 hel avgift, dag 16-31 halv avgift och omvänt vid 
avslut. Abonnemangskostnad som måste sägas upp. 

• Servicetjänster dvs. inköp, tvätt och städning är att betrakta som abonnemang. 
Tillfallig frånvaro eller avbeställning kortare än tre dagar medför inte nedsättning av 
avgiften. 

• Vid längre frånvaro, mer än 30 dagar, blir avdraget en hel månad. 
• Du som har rätt till förenklad handläggning kan fritt utnyttja upp till 9 timmar/mån 

till servicetjänster utifrån egna önskemål. 
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Ordinärt boende med hemtjänst 

• Hemtjänstavgiften påverkas bara om frånvaro hel månad(=30 dagar) 
• Hemsjukvårdsavgift påverkas bara om frånvaro hel månad(=30 dagar) 

Korttids- och växelvård 

• Matavgift avdrag om måltid Inte ätits 

Särskilt boende med heldygnsomsorg 

I särskilt boende görs avdrag för matkostnaden vid: 

• Planerad frånvaro som omfattar ett dygn eller mer. 
• Sjukhusvistelse. Ingen matavgift avresedagen, avgift hemkomstdagen. 

Avdrag görs med kostnaden matabonnemangskostnaden/dygn. 
Omsorgsavgiften påverkas inte av frånvaro<14 dagar. Frånvaro hel månad (=30 dagar) ger 
helt avdrag. 14- hel månad ger halvt avdrag. 

Insatsändringar 
Hemtjänstavgiften ändras inte om insatserna tillfälligt ökar eller minskar innevarande månad 
och pågår i högst 7 dagar. 

Dödsfall 
Vid dödsfall betalas avgift tom dödsdagen. Hyra, ej vid korttidsboende, betalas dödsmånaden 
plus max tv!! månader. Under förutsättning att ny hyresgäst tillträder, kan uppsägningstiden 
avkortas efter överenskommelse med vård och omsorgenheten. 

Boendekostnad 
Dubbelt boende: Vid flyttning till särskilt boende gäller avgiftsnedsättning med hänsyn till 
dubbla boendekostnader i högst tre månader, salabostäder har en månads uppsägning vid 
inflytt till särskilt boende. Vid fastighetsförsäljninggäller avgiftsnedsättning med hänsyn till 
dubbla boendekostnader i högst 6 månader. 
För beräkning av boendekostnad gäller för: 
- bostadsrätt, månadsavgift plus årlig ränteutgift delat med 12. 
-egen fastighet, driftskostnad räknas enligt Försäkringskassans schablon. 
- bostadsbidraget räknas in i avgiftsunderlaget i de fall den enskilde är berättigad till 
bostadsbidrag. Den enskilde skall uppmanas att söka bostadsbidrag, såvida det inte är 
uppenbart att ansökan kommer att avslås enligt Försäkringskassans regler. 

Försäkringskassans regler: 
Hur raknas bostadskostnaden f6r mig som bor i villa? 
Du får räkna med kostnader för 

• fastighetsavgift 
• 70 procent av räntekostnaderna som tagits med huset som säkemet. 
• Drifts- och uppvärmningskostnader beräknas med hjälp av schabloner som 
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räknas fram utifrän statistikuppgifter. Du behöver därför inte skicka in dina egna 
räkningar för exempelvis uppvärmning med olja eller el. 

• Schablon 2014 378 kr/kvm 

Hur mycket pengar p~ banken kan jag ha och änd/3 f~ bostadstillägg? 
Eftersom storleken av bostadstillägget beror pä flera faktorer finns inga fastställda gränser 
för hur mycket pengar pä banken du kan ha. Men om du bor själv och har en förmögenhet 
som är högre än 100 000 kronor eller 200 000 kronor om du har en make eller sambo sä 
kommer det att päverka beräkningen via kapitalräntan. 
Räknas taxeringsvärdet för min villa eller värdet p/J bostadsrätten med i förmögenhet? 
Nej. Värdet pä bostaden som du söker bostadstillägg för räknas inte med i förmögenheten, 

Avgiftsfria insatser 
Avlösning för anhöriga mindre än 12 tlmmartm11nad, boendestöd, ledsagning LSS, 
sysselsättning SOL, Insatser LSS. Kostnader för kost f3r debiteras vid dessa insatser. 

övriga debiteringar som ej omfattas av maxtaxa 
Unga som efter juli de 3r fyller 19 är får aktivitetsersättning från Försäkringskassan får 
debiteras skäliga kostnader för uppehället, dvs fritid, kost och hyra pil exempelvis ett 
boende, men inte omvärdnaden, 

Kost omfattas inte av maxtaxa, 

Prioriteringsordning vid reducering 
• Omvärdnad 
• Service 
• Hemsjukvård 
• Larm 
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Avgifter som går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Service 

Omvårdnad 

Trygghetslarm 

Korttidsbo l Vxlvård l Rehab 

Punktinsats 

Hemsjukvård 

Boendeavgift 

fr.o.m. 2014-01-01 

177 kr/lim 

100 kr/mån 

182 kr l månad 

58 kr l dag 

177 kr l timme 

200 kr/mån 

1 776 kr/mån Maxtaxan 

Avgifter som EJ går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Taxa 1 

Matabonnemang 2.741 kr l månad 

Frukostabonnemang 628 kr l månad 

Lunchabonnemang 1.319 kr l månad 

Kvällsmålsabonnemang 754 kr l månad 

Matportioner frukost 21 kr l st 

Matportioner lunch 43 kr l st 

Matportioner kvällsmål 25 kr l st 

Matavgift 90 kr l dag 

Dagverksamhet 45 kr l st 

Taxa 2 Matgäst eller medboende i enlighet med parboendegaranti ink/ moms 
Matabonnemang 3 070 kr/mån 12% 

Matabonnemang frukost 

Matabonnemang lunch . 

Matabonnemang kvällsmål 

Matportioner hel dag 

Frukost 

Lunch 

Kvällsmål 

703 kr/mån 

1477 kr/mån 

844 kr/mån 

100 kr l dag 

24 kr l st 

50 kr/st 

28 kr l st 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 
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Konsumentverkets beräkningar 2014 

Livsmedelskostnader/månad 

Frukost: 20% av 

Lunch: 40% av 

Mellanmål: 10% av 

Kvällsmål: 30% av 

Totalt kronor 

Silverjyckens hunddagis 

Extra hund från samma familj 

i samma box 

1 700 kr 

340 kr 

680 kr 

170 kr 

510 kr 

1 700 kr 

1 230 kr /mån 

615 kr/mån 
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Förslag till riktlinjer gällande distansarbete 

INLEDNING 

l (l) 
2015·01-05 

SKRIVELSE 

I syfte att tillhandahålla information om ramar och villkor gällande distansarbete -
föreslås riktlinjer framtagna utifrån lagar och centrala kollektivavtal. 

Förslaget är behandlat i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2014-12-02. 
Förslaget godkändes för vidare hantering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kornmunstyrelsen föreslås besluta 

att anta "Riktlinjer för distansarbete" 

Sala kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Jane Allansson 
Personalchef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens f6rvaltn ing 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Ja n e. Allansson @sa la .se 

Direkt : 0224·74 72 31 
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2014-09-22 

Inom Sala kommun finns möjlighet att tillämpa distansarbete där sådant bedöms vara 
fördelaktigt för både verksamhet, medborgare och medarbetare. Beslutande instans framgår 
av aktuell delegationsordning. Dessa riktlinjer är baserade på lag och centrala kollektivavtal. 
Då en stor del av de tjänster som kommunen erbjuder medborgare i hög grad förutsätter 
tillgänglighet och personlig service, ska distansarbete tillämpas restriktivt och tidsbegränsat. 

Distansarbete får inte leda till att verksamhet bedrivs på ett mindre säkert eller effektivt sätt 
än om arbetet hade utförts vid huvudarbetsplatsen. Det får heller inte leda till försämrad 
kvalitet på utförda tjänster. 

DEFINITION 
Med distansarbete avses ordinarie arbete som, med hjälp av modern informationsteknik, 
varaktigt eller regelbundet och schemalagt utförs från en arbetsplats geografiskt skild från 
huvudarbetsplatsen men med organisatorisk eller funktionell samhörighet med huvudarbets
platsen. 

Med distansarbete avses inte tillfälligt arbete på annan plats någon timme eller dag för att t ex 
kunna arbeta ostört med planerings- eller budgetarbete. Inte heller arbete utanför arbets
platsen på eget initiativ, t ex kvällstid eller helger, är att betrakta som distansarbete. 

SKRIFTLIGT AVTAL 
Distansarbete förutsätter skriftligt avtal mellan arbetsgivare och medarbetare innan distans
arbete påbörjas. 

AVTALS INNEHÅLL 

Avtalets längd, uppföljning och uppsägning 
Avtal om distansarbete kan tecknas max tolv månader i taget. Därefter upphör avtalet 
automatiskt och en utvärdering ska göras av arbetsformen liksom uppföljning av dess 
påverkan på övrig arbetsorganisation. Ömsesidig uppsägningstid är tre månader. Annan 
uppsägningstid kan komma ifråga om parterna är överens. 

Arbetsplats 
Organisationstillhörighet och huvudarbetsplats fastställs liksom antal dagar då arbete ska 
utföras på huvudarbetsplatsen. 

Arbetstid 
Avtal ska ange den arbetstid som distansarbetet avser och omfatta max 40% av heltid (två 
dagar per vecka). Resterande tid ska arbetet utföras på huvudarbetsplatsen. Arbetstid under 
tid för distansarbete är enligt, för medarbetaren, ordinarie arbetstidsavtaL 

Medarbetaren ska vara tillgänglig på samma villkor som övriga medarbetare genom att t ex 
delta i arbetsplatsträffar, arbetsgrupper, på möten etc. Det är viktigt att hålla den sociala 
kontakten med arbetskamrater och arbetsplatsen. 
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För framgång med denna arbetsform ska arbetsgivaren och medarbetaren tillsammans 
definiera mål för arbetet, hur arbetet ska redovisas och hur resultatet ska följas upp. Det ska 
klart framgå vad som ska utföras, när resultatet ska redovisas och vilken kvalitet som 
förväntas på resultatet. 

Barnomsorg 
Distansarbete ersätter inte barnomsorg. Det förutsätts att barnomsorg, när sådan fordras, är 
ordnad under arbetstid även vid distansarbete. 

Semester 
Semesterlagens och kollektivavtalens vanliga regler om semester gäller. 

Arbetsmiljö 
Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljölagen ansvarig för arbetsmiljön även på den plats 
distansarbete utförs. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Skyddsrond ska genomföras 
innan distansarbete påbörjas pga arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Medarbetaren ska 
bereda möjlighet för arbetsgivaren och skyddsombud att inspektera distansarbetsplatsen 
(skyddsrond) . 

Arbetsskador 
Lagen om arbetsskador gäller även vid distansarbete (huvudsakligen hemarbete). 
Medarbetaren ska utan dröjsmål rapportera skada som enligt medarbetarens bedömning kan 
utgöra arbetsskada. Kollektivavtalade försäkringar gäller vid avtalat distansarbete. 

Information och kompetensutveckling 
Medarbetare som har avtal om distansarbete ska ges samma möjlighet till information och 
kompetensutveckling som övriga medarbetare. 

Villkor för utrustning 
Om inget annat har överenskommits tillhör all utrustning som behövs i samband med 
distansarbete och som är placerad på platsen för distansarbete, arbetsgivaren. Utrustningen 
ska återlämnas till arbetsgivaren när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver 
repareras eller bytas. 

Arbetsgivaren tillhandahåller det förbrukningsmaterial som är nödvändigt för 
arbetsuppgifternas utförande (papper, toner etc). 

Arbetsgivaren svarar för att utrustning som lämnas ut/installeras är betryggande ur 
arbetsmiljösynpunkt samt att det finns godtagbara instruktioner för utrustningen. 

Det är medarbetarens ansvar att se till att ett betryggande hemförsäkringsskydd finns . Sådant 
försäkringsskydd är en förutsättning för att arbetsgivaren ska godkänna distansarbete. 

Arbetsgivaren ger inte ersättning för sådant som inte är skriftligt reglerat. Ej heller för 
kostnader förknippade med hyra av lokaler i samband med distansarbete. 

Säkerhet och sekretess 
Samtliga lagar, avtal, policys och andra styrdokument avseende säkerhet och sekretess som 
gäller vid huvudarbetsplatsen, gäller också distansarbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar 
för att reglerna följs och ska därför bedöma vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans. 
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Det är medarbetarens skyldighet att se till att utrustning och känslig information inte hamnar 
i orätta händer. Oaktsamhet hanteras som misskötsel och kan ytterst leda till att 
anställningen ifrågasätts. 

DRIFTSENHET VID TURORDNING ENLIGT LAS 
Den ordinarie arbetsplatsen utgör driftsenhet vid turordning enligt lagen om 
anställningsskydd eftersom distansarbete endast tillåts på en mindre del av arbetstiden. 

I händelse av arbetsbrist är det omständigheterna i det enskilda fallet som blir avgörande för 
bedömning. Därför är det viktigt att tydligt och korrekt i skriftligt avtal ange vad som gäller. 
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CHECKLISTA 
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Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA~ NEJD 

VID JA- HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET PÅVERKAR: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 

l så fall, på vilket sätt? 

Underlättar för medarbetare som bor på landsbygden. 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

l så fall, på vilket sätt? 

Fler arbetsti llfällen. 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? 

l så fa ll, på vilket sätt? 

Ökar 
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CHECKLISTA 
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DIREKT: 0224-74 72 31 

Barnchecklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Riktlinjer för distansarbete 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt? j Varför inte? 
Nej. Distansarbete kan komma ifråga för anställda medarbetare som uppnått 
myndighetsålder. 

VID JA SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS l 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta JA 0 NEJ 0 
rummet? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här ... 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här ... 

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

På vilket sätt? l Varför inte? 

skriv här ... 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Skriv här ... 

Övrigtsom bör tas hänsyn till 

Skriv här ... 

NEJ 0 

JA0 NEJ 0 

NEJ 0 
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför 
behöver få en särskild barnkonsekvensanalys. 

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

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

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

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

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

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

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

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

Barns och ungdomars rätt tilllikvärdiga villkor (artikel2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funkt ionshinder, tro, ställning 
etc.? 

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

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

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande ti ll and ra grupper av barn. 

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

överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var sä rskil t 
uppmärksam på följande: 

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar drabbade 

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

självförtroende 

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

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

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

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

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan- har barnet fått säga sin mening? 

2 (2} 
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Frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 

BAKGRUND 
Enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för 
att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande 
rökkanaler. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen. 
Kommunen skall även ansvara för att, förutom det som skall rengöras, även 
skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från 
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 

Av 3 kap l§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommunen 
skall meddela föreskrift om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. 
I 2 §i samma kapitel meddelas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) får meddela föreskrift om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll, samt hur ofta brandskyddskontroll skall göras. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar genom föreskrift MSBFS 
2014:6 nya kontrollfrister för brandskyddskontroll, samt i ett tillhörande allmänt 
råd föreslås nya frister för rengöring (sotning). 

Från 2015-01-01 gäller i huvudsak att: 

• Brandskyddskontrollen endast har två frister, 3 och 6 år 
• Pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig bevakning av 

kvalificerad driftledare har fått fristen 4 år sänkt till3 år 
• Lokaleldstäder har fått förtydligade tillämpningskriterier, samt har fått 

fristen 4 år sänkt till 3 år 
• Objekten köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 

har fått ett förtydligande, samt kompletterats med ytterligare en frist 

ÄRENDE 
Med anledning av den nya författningen, och att tidigare beslutade i frågan är ca lO 
år gammalt, bör en ny fristlista för rengöring (sotning) fastställas. 
Vidare bör kommunen även tydliggöra sitt ansvar inom området 
brandskyddskontroll genom att uppdra åt skortensfejarmästaren att tillämpa det 
som regleras i MSBFS 2014:6. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Medborgarkontoret 

FÖRSLAGTILL BESLUT 
Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår Kommunstyrelsen beslutar 

iill uppdra åt skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av 
MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planer 
brandskyddskontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 1 
januari 2018 och kontrollfristen 6 år tillämpas senast 1 januari 2021 

att fastställa sotningsfrister i enlighet med bilaga 

Göran Cederholm 
Räddningschef 
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Sala kommun 
Kommunstyrelsen 

Frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 

Värme-, vatten-, varmlufts-, och ångpannor 

Oavsett bränsleslag 

"f-· I"ISt Tillämpningskriterier 

3 år 
Avser pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig 
bevakning av kvalificerad driftledare 

Fasta bränslen 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggrjår Avser konventionella pannor 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 
3 ggrjår motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 

pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning 

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
2 ggrjår sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 

är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet 

Flytande bränslen 

Frist Tillämpningskriterier 

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
3 ggrjår sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
l år sotbildningssyn punkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

överstiger 60kW 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
2 år sotbildningssyn punkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

uppgår till högst 60kW 

SALA KOMMUN 
Räddningstjänsten Sala-Heby 
Box 304 

Besöksadress: Väsbygatan 1 
Växel: 0224-747 900 

733 25 Sala raddnin gstja nste n@ salase 
www.sala.se 

l 

Göran Cederholm 

Räddningschef 
Goran.Cederholm@sala.se 

Direkt: 0224~747 861 



Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för 
matlagning 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushåll 

Frist Tillämpningskriterier 

6 ggrjår 
Avser eldstäder där eldning sker med fusta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

1 år 
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister lokaleldstäder 
tillämpas. 

Lokaleldstäder 

Frist Tillämpningskriterier 

1 år 
Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av 
det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning 

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 
3 år huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum som eldstaden är 

uppställd eller för matlagning 

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 

lmkanaler i restauranger eller andra kök 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggrjår Där mat tillagas 

1 år Där endast uppvärmning av mat sker, eller liknande verksamhet 
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YTTRANDE 
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YTTRANDE 

Avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden 
Leader Nedre Dalälven har översänt bifogad avsiktsförklaring för godkännande av 
Sala kommun. Sala kommun har tidigare lämnat in en avsiktsförklaring för Leader 
Nedre Dalälven Lokalt ledd utveckling. Den nu framtagna avsiktsförklaringen lokalt 
ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden 
genomföras i samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden 
med Leader Gästrikebygden som administratör. 

Samarbetet är avgörande för att vi ska kunna få ta del av möjligheterna med havs
och fiskerifonden. 
Enbart Leader Nedre Dalälven är vi för litet för att få bilda ett område för denna 
fond. 

jordbruksverket har nu meddelat att man vill ha in en särskild Avsiktsförklaring 
gällande den specifika fonden, se bilaga. 
Den nya avsiktsförklaringen påverkar inte den totala finansieringen från 
kommunerna. 

' 1 1 . IJ/Ic-1/.Y: ~ ~-~ 
Anders jo]lanss · 

/ 
Samhällsplanerare 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Informationsenheten 
anders.johansson@sa la.se 

Direkt: 0224-74 78 07 
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Bilana KS 2015/7/2 
Den här blanketten ska du fylla i och skicka med som bilaga till 
blanketten "Ansökan om att bilda leaderområde för lokalt ledd 
utveckling". Blanketten ska endast fyllas i av de offentliga 
organisationer som inte lämnat avsiktsförklaring för området vid 
ansökan om förberedande stöd. 

AVSIKTSFÖRKLARING 
- ansökan om att bilda leaderområde för lokalt 
ledd utveckling 2014-2020 

Avsiktsförklaringen styrker att kommunen som ingår i det lokala , . 
partnerskapet står bakom utvecklingsstrategin för det tänkta 
!eaderområdet. 

~ •· 

Avsiktsförklaring 
Organisation (postadress, ort) 

Gällande havs-& fiskerifonden 
SalaKommun 
Box304 
733 25 Sala 

Kontaktperson Befattning 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

T alefonnummer (även riktnummer) 

0224 - 74 7 807 
Mobiltelefonnummer 

070- 161 80 35 
E-postadress 

anders.johansson@sala.se 

Ange kommun eller annan offent#g organisation: 

Sala står bakom den lokala utvecklingsstrategi för det tänkta: ·······--------------------------.----···· .. -----------·----------------------------.. ·--------------·· 

utvecklingsområdet .. ~-~~ ...... .L.~.a.~~_r _ _c:J~~t_r~ik.~~Y.~~-(!11~ ............ (ange namn på utvecklingsområdet) 

Upplysningar 

1 ansökan om att få den lokala utvecklingsstrategin godkänd anger den sökande vilka kommuner som 

ska ingå i det geografiska området som utvecklingsstrategin ska omfatta. Jordbruksverket behöver 
denna avsiktsförklaring från kommunen för att försäkra sig om att kommuner har för avsikt att stödja 

utvecklingsarbetet under programperioden. 

Samma kommun kan inte lämna in avsiktsförklaringar till flera olika ansökningar för samma fond inom 
samma geografiska område. Jordbruksverket ska kunna utesluta att tilltänkta leaderområden som 
finansieras av samma fond överlappar varandra geografiskt. Om kommunen delas upp mellan flera 
partnerskap, behöver ni för respektive del av kommunen skicka in en avsiktsförklaring för va~e 
partnerskap om det inte gjorts vid ansökan om förberedande stöd. 

Denna avsiktsförklaring gäller inte medfinansiering. Avsiktsförklaring för medfinansiering kommer att 
begäras in efter att prioriteringen av strategierna är klar. 

§ Underskrift 
..J. Ort och datum 

~ 
~ 
~ 
m 
~ 
~ 

~ 

Underskrift 

NamnförtydHgande och befattning 
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SAI9AORTENS 
'RYTTARFÖRENING 

Till kommunstyrelsen i Sala kommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Opb· 

Sala den 21 november 2014 

Ansökan om bidrag till renovering av stalltak och klocktorn 

Salaortens Ryttarförening firar nästa år trettioårsjubileum ute på Vallby. Vi har en stor 
anläggning, där det bedrivs verksamhet sju dagar i veckan. Idag har vi cirka 520 medlemmar 
och 200 ridande varje vecka. Majorilen av dessa är barn och ungdomar. Vi har under det 
gångna året ökat antalet ridande och vår målsättning är att öka såväl antalet ridande som 
antalet medlemmar. Vi har haft flera tävlingar under året som samlat många startande, något 
vi planerar för även kommande år. 

Styrelsen har under de senaste åren arbetat målmedvetet med att vända det negativa 
ekonomiska resultatet, genom såväl effektiviseringsåtgärder som personalbesparingar och 
kostnadsöversyn samt genom att öka våra intäkter. Givetvis har också Sala kommun bidragit 
genom de olika stöd föreningen fått ta del av. Vi börjar nu se ett resultat av vårt arbete vilket 
är väldigt positivt. 

Föreningen har dock en väldigt stor och kostnadskrävande anläggning där underhållet är en 
tung utgiftspost. För tillfället finns ett behov av att renovera taket på stallet inklusive det fina 
klocktornet. Taket är av plåt och rostskyddet är helt eller delvis borta, något som har medfört 
att takplåten böljat rosta. Detta gör att det regnar in på ett flertal ställen idag. Om arbetet inte 
utförs inom en snar framtid kommer plåten att rosta sönder, vilket kommer att innebära att 
hela plåten riskerar att behövas bytas. Detta kommer att medföra väldigt stora kostnader. 

För att förhindra ytterligare rostangrepp behöver den gamla, återstående rostskyddsfårgen tas 
bort och ersättas med ny rostskyddsfärg som efter rengöring ska målas på befintliga plåtar. 
Man behöver även rikta plåtar och rännor. Enligt tidigare offerter är kostnaden för detta cirka 
300 000 kr. 

Vi har i vår ansökan om investeringsbidrag till Kultur och Fritidskontoret (se bilaga) angivit 
renovering av stalltaket som vår högsta prioritering och äskat 300 000 kr för detta. Vi har 
dock fått besked om att den ansökan inte kommer att beviljas. 

Vi vill genom detta brev därför ställa frågan direkt till kommunstyrelsen om Sala kommun är 
beredda att bistå salaortens Ryttarförening med bidrag till renovering av stall taket. 

För frågor kontakta gärna undertecknade. Vi kommer gärna och berättar mer om så önskas. 

Med förhoppning om ett positivt besked! 

Med vänliga hälsningar 
/') 

l j-fkit:'> 
}~;;:W~~thol~örande 

Telefon: 070-527 20 18 
Epost: sara.westholm@nshorse.se 

, 

Emma Öqvist, verksamhetschef 
Telefon: 070-294 75 03 
Epost: emma@sorf.nu 



Kultur- och fritidsförvaltningen 

Box 304 , 733 25 SALA 

0224-74 77 00, ku!turfritld@sala.se 

Föreningar som har planer på reparationer eller 
andra åtgärder vid anläggningen, som innebär 
betydande kapitalinvestering, även större under
hållsarbete, ska ange detta i nedanstående 
investeringsplan. 
Föreningen ska ange under vilket år man önskar 
genomföra planerad investering och göra en priori
tering av objekten. Sök investeringsbidrag i god tid! 

Föreningen 
Föreningens namn 

salaortens Ryttarförening 
Kontaktperson i detta ärende 

Sara Strömberg, ordförande 
Utdelningsadress (gata, box etc) 

Vall by Ryttargård l 00 
Postnummer l Postort 

733 91 Sala 

ANSÖKAN 
Datum 

2014-05-01 

Skickas till 

Kultur & F rit id 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 

BlankeffC 

Investeringsbidrag 

Alt lämnas på Sala stadsbibliotek 

Plusgiro/Bankgiro 

447-2536 

Telefon dagtid (även riktnr) l Telefon kvällstid (även riktnr) 

070-5272018 070-5272018 
E-postadress 

sorfisa1a@sheab.net 

Sammanställning över önskade investeringar från 2013 - 2017 
Förändrade drift- och underhållskostnader till föjd 
av investeringen ska anges på blankett B 

Anläggning Investering 
Kostnader i tusental kronor 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 

Ryttargården Ren o v. stalltak+klocktorn 300,00 
2 

Ryttargärden Målning del av fasad 15,00 50,00 
3 

Ryttargården UH V A-1edningar+av1opp 250,00 
4 

Ryttargården Traktor m lastare+snöblad 150,00 
5 

Ryttargärden Ren o v. Cafe+ridbanor 100,00 100,00 100,00 

Totalt 15,00 550,00 350,00 

Kommentarer och motivering till ovanstående investeringar 

l, Plåttaket och klocktornet är mycket nedgånget och "akuta" reparationer börjar bli mer omfattande. Se bifoffert. 
2. Träfasaden måste målas. Arbete pågår sedan 2013 
3. Vattenledningar behöver bytas ut samt att avloppet till bostaden måste rustas för att följa lagstiftning. 
4. Nuvarande traktor är i dåligt skick och rep.kostnader är oacceptabelt höga. Nuvarande lastare är sprucken. Vi 
skulle gärna se ett maskinsamarbete med en kommunal traktor. Antalet "körtimmar" per vecka går att styra. 
5, Köket behöver fräschas upp och anpassa till rådande rekommendationer. Ridbanor utomhus behöver anpassas. 

Underskrift 
Ort, datum och underskrift (ordförande) Ort, datum och underskrift (sekreterare/kassör) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Sara Strömberg Cecilia Jarebolm 
Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr) 

070-527 20 18 070-492 42 26 
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Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 

Bakgrund 

SALA ~OMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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2015-01-13 
NtKlAS HELLSTRAND 

Sala Festivalen Ekonomisk Förening ansöker om 200000 kronor i medel för att arrangera 
salafestivalen 2015. 

Festivalen har arrangerats i olika format de senaste åren och ursprungligen erhöll man bidrag 
från evenemangsmiljonen. Under 2012 och 2013 har festivalen haft en mer öppen karaktär där 
besökarna har erbjudits aktiviteter och artistframträdan-den utan någon hög entrekostnad. 
Under åren har festivalen besökts av 6000-8000 besökare per år och vädret har varit varierat. 

Inför salafestivalen 2015 söker man ett utökat samarbete med den lokala handeln, krögare och 
föreningslivet styrelsen ska också se över hur samarbetet med krögar-na ska utformas för att 
bättre kunna utföra festivalen i framtiden. 

Niklas Hellstrand 
Sala Festivalen Ekonomisk Förening 
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Plan för salafestivalen 2015 
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Följande plan presenterar hur vi ska jobba inför 2015 års upplaga av festivalen och ger också ett 

förslag hur festivalen ska utvecklas under kommande år. Denna vision bygger på den strategiska 

inriktningen som tidigare har presenterats i salafestivalens 3-årsplan. Hänsyn har också tagits till 

tidigare års utvärdering. 

År3 
salafestivalen arrangeras den 24-25-26 juli och kommer äga rum i centrala Sala. Planen är att 

festivalen kommer invigas under fredagen med en dansshow i centrumbiografen och avslutas med 

allsång på torget under söndageftermiddagen. Däremellan kommer åtskilliga aktiviteter och 

uppträdande genomföras på området. 

Under festivalen kommer fokus för året läggas på att utveckla dagaktiviteter för att renodla 

salafestivalen som en "folkfest". Flertal föreningar och aktörer kommer inbjudas att arrangera 

evenemang i samband med festivalens. Den musikala delen kommer bibehållas och fortsätta 

utvecklas, detta gärna i samarbete med krögarna. 

För att få en översikt över vilket innehåll som kommer finnas på festivalen 2015 så listar vi nedan vad 

som planeras. styrelsen reserverar sig för att budgeten ibland inte tillåter allt och därför kan 

innehållet justeras. Dock är målet att föreningslivet ska fylla ut med flera aktiviteter. 

Mat: "Världens mat" -tält, langos, "Bondens marknad", Gröna hagar kött, matvagnar 

Uppträdande: Eld show, streetperformance, 35 artister på två scener, magisk show, 

täljstenspiraterna, dansuppvisning av dansverkstan utomhus, Completes dansshow, 

o pen mic-scen. 

Filmer: Utomhusbio för familjen, Live e-sport i biografen, filmvisning 

Konst: Streetart, konst och fotoutställning, origamiworkshop, prova på målning 

Handel: Festival erbjudande, veckan butiker, grill biljetter, värdechecka r, lokal marknad 

Attraktioner: Tivoli, motorcirkus, ponnyrid ni ng, häst och vagn, gummibåtsrace, 

Aktiviteter: Basket, silverjoggen, agility, yoga, prova på gymnastikuppvisning, skattjakt, 

"Gruvkampen", allsång på torget, motorcykelorientering, boxning, picknik. 



Genom att ha samma musikaliska bredd så ska kan vi till i år utveckla visa inslag för att kunna dra 

publik ifrån närliggande orter. Lokala band ska få dela scen med stora rikskända artister. Fokus 

kommer dock ligga på att bredda evenemanget ytterligare så att samtliga aktörer i Sala kan 

medverka i arrangemanget av festivalen. 

Utökad kontakt med fler krögare, handlare och föreningar som kan tänka sig att medverka under 

festivalen både på området men också i deras egna lokaler. 

l arbetet så kommer vi använda oss av vårt nätverk med studiefrämjandet för att utbilda volontärer. 

Tillsammans med Tärna folkhögskola så kan man föra in festivalen som ett praktiskt moment i deras 

arrangörsutbildning. studenterna kan här få ta del av arbetet och själva bidra med ideer. Genom 

detta skapar man förutsättningar för att festivalen ska växa och utvecklas tillsammans med 

existerande utbildningar och aktörer. 

Förbättringar till år 2015 

Tillsammans med krögaren/na som väljer att medverka på festivalen så kommer vi utforma ett avtal 

där en hyra betalas för ytan alternativt att en del av omsättningen hos krögaren går till Salafestivalen. 

Samarbetet med satsa på Sala och handeln kommer tidigt inledas för att undvika att lokala handlare 

inte känner sig delaktiga i festivalen. 

Tidigt ska ett koncept för handlarna utvecklas så att de kan bidra att lyfta festivalen och samtidigt 

nyttja den marknadsföringsplattform som erbjuds igenom festivalbilagan. Handlarna ska erbjudas 

plats på torget under festivalen. 

• Utveckla nytt avtal för krögarna 

• Ordna aktör för knallarnas samordning 

• Idrottsevenemang som samarrangeras med Festivalens vecka och datum' 

e Närma samarbete med handlarna och föreningslivet 

• Utbyte med tärna folkhögskola och arrangörsutbildning 

• Tidigare beslut från kommunen 

Målgruppen: Marknadsföringen kommer fokuseras mot salaborna med länsinnevånare samt 

grannorter (Hedermora, Köping, Hallstahammar, Heby, Västerås, En köping, Avesta, Surahammar, 

Morgongåva) 

Områdes beskrivning: stora torget, Fredstorget, stadsparken och i anslutning till galleria n, extra 

parkeringar på Valla skolans skolgård 

1 
Paul Gudgin-Festival Management Master Class 2013 February 



Mätbara mål: 
Målet med festivalen är att kunna öka deltagandet hos det lokala föreningslivet. 

En målbild är att 15 föreningar ska delta under festivalen. 

Målet med festivalen är att kunna öka antalet deltagande lokala handlare. 

En målbild är att 20 stycken lokala handlare ska delta under festivalen. 

Övriga mål i korthet: 

Besöksanta l: 

Antal knallar: 

Antal företagssponsorer: 

Antal mattält: 

Antal volontärer: 

Antal scener: 

Niklas Hellstrand 

8000-10000 över 3 dagar 

25 stycken 

15 stycken 

2 stycken 

35 stycken 

2 scener+ l openmic scen 

Ordförande Sala festival Ekonomisk Förening 



SF2015 budget Intäkter SF2il14 
Bidrag 200000 Artister 
Sponsring 100000 Scen/ll?l<äl 
Netto förgående o Vakter/polis 
Krögare hyra 15000 To;;tlettert~tt staket 
Knallar hyra 10000 Et, ljudrnätrHrigar 
Tivoli 20000 Marknadsföring 
Hyra mark övrigt 10000 STIM 
Hotell kickback 5000 Volentilrar 

Hemsida artlffi;tbol<iling 
Festivalbilaga 30000 t>roJekter&ättn!ng 

fe>tivalbltagiln · 

390000 

Kostnader 

110000 

70000 

9000 

15000 

15000 

20000 

studiefrämjandet 

5000 

26000 

90000 
30000 

390000 

-AlA kOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson _SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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YTIRANDE 

Uppföljning av beslut KS, 2014-03-13 § 45 

Kommunstyrelsen beslutade den 2014-03-13 § 45 

att uppmana Sala Silverstaden IBK att dela upp verksamheten i två delar, senior 
respektive barn; ungdom f junior, med två styrelser för verksamheterna, samt 

att Sala Silverstaden IBK återkommer till kommunstyrelsen i september 2014 med 
en redovisning av innebandyklubbens ekonomi. 

Till kommunen har ekonomisk redovisning inlämnats och Sala Silverstaden lBK har 
delats upp i två föreningar med separata styrelser. Sala Silverstaden lBK har 
inriktningen mot senior och elit medan Sala Silverstaden IBK Ungdom bedriver 
ungdomsverksamhet. 

Kultur & Fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, sala 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sata.se 

www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger .ni l ss on @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 



f'rån: Marita Öberg-Molin [mailto:marita .oberg-molin@coomQanion.se] 
Skickat: den 29 december 2014 16:40 
Till: Carola Gunnarsson 
Ämrne: ansökan om anslag/medfinansiering Coompanion 

Hej Carolal 

Hoppas du haft en jättefin juli 

Dlarlenr Alttbllaga 

L D j l.. l 

Här kommer anslökan om anslag/medfinansiering till vårt statsbidrag för Coompan ion Västmanland. Som du ser i 
ansökan, har vi i vår verksamhetsplan lagt in att ansöka om anslag för 3 år. Detta för att få en långsiktighet i vår ekonomi, 
samt minska administration för både er och oss. Idag har vi klartecken från landstinget, Västerås, Köping, Norberg och 
inväntar några svar till. Har med avsikt avvaktat att skicka ut detta, då det blivit byte av ledning i ett antal kommuner. 

Vi kommer att efter nyår kontakta er för att besöka ert KS för att presentera Coompanions verksamhet för ev nya 
ledamöter. 

Vi är naturligtvis öppna för att diskutera detta med tre årsavtall 

Gott nytt årl 

Med Vänlig Hälsning 
Marita Öberg Molin, Verksamhetsledare 
Mobil: 070 643 43 97 
Telefon: 021 448 07 50 
Epost: marita@coompanion.se 
www.coompanion.se/vastmanlanq 

l 
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Bakgrund 111Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag i hela landet. Kooperativt 
företagande bidrar till detta, eftersom det är en livskraftig företagsform som tilltalar många och 
kan bredda gruppen företagare. Grupper som idag är underrepresenterade som företagare, till 
exempel unga och kvinnor, är särskilt positiva till gemensamt företagande. 111Tillväxtverket 
arbetar också för en stärkt regional utveckling. l det arbetet är det viktigt att ta vara på kraften i 
insatser som görs i kooperativ anda. 111Tillväxtverket främjar kooperativ utveckling främst 
genom att stödja Coompanion en organisation med 25 regionala utvecklingscentra som ger 
rådgivning, information och utbildning till människor som vill starta och utveckla kooperativa 
företag eller arbetsintegrerande sociala företag samt till de som vill organisera sig för att 
utveckla sin ort. 111Med stöd i förordning (2001:1194) ger Tillväxtverket grundbidrag 
(verksamhetsbidrag) till 25 regionala kooperativa utvecklingscentrum, Coompanion, som 
samverkar i paraplyorganisationen Coompanion Sverige. Syftet är att bidra till en mångfald av 
företagare och konkurrenskraftiga företag, samt att bidra till regional attraktivitet. 
Tillväxtverkets totala finansiering av programmet utgörs av 38 miljoner kronor. 34 miljoner 
fördelas till de 25 regionala kooperativa utvecklings- centrumen som ett verksamhets bidrag, 
vilket motsvarar cirka en tredjedel av hela Coompanions finansiering. Resterande 4 miljoner 
disponerar Tillväxtverket för särskilda projekt för metodutveckling av Coompanions 
verksamhet och för egna främjandearbeten 

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga ideer 
tillsammans skräddarsydd information, rådgivning och utbildning- från ide till framgångsrikt 
företagande. Coompanion ägs och styrs av lokalt av samman lagt 900 medlemmar- som precis 
som vi, vill verka för ett affärsmässigt företagande där demokratiska värderingar, delaktighet 
och samhällssyn är viktigt. 

Verksamhetsbeskrivning från Coompanion Västmanland 

Coompanion arbetar ständigt med att utveckla nya modeller av kooperativt företagande utifrån 
de behov som samhällsutvecklingen skapar och människors efterfrågar. Ett sådant område är 
Socialt företagande- där företag som är ekonomiskt, mänskligt och långsiktigt hållbara skapas, 
och i sin tur skapar nya arbetstillfällen och inkluderar människor som av olika anledningar har 
svårt att få ett arbete. 

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb 
utveckling. Många människor får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många 
riskerar att slås ut. Men det behöver inte vara så, det finns lösningar- en är arbetsintegrerade 
sociala företag, ASF. 

Det kommer även att finnas inslag av vad Eus strukturfonder kan ha för betydelse för att kunna 
söka finansiering för att på detta sätt växla upp de medel som vi har till förfogande i Sverige. Att 
lösa arbetslösheten är en angelägen fråga i hela EU och det finns särskilda insatser som vänder 
sig till individer som står långt från arbetsmarknaden. Framgår tydligt i skrivningarna som tas 
fram inför den nya program perioden. Coompanion har aktivt medverkat till skrivningar inför 
den nya programperioden. 

Coompanions uppdrag är att ge kostnadsfri, professionell rådgivning till personer som står i 
begrepp att starta, utveckla sitt företag. Andra vill ha hjälp med att upprätta en affärsplan eller 
bara pröva sin affärside SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- 3 O 



Coompanion erbjuder utöver den kostnadsfria rådgivningen, hjälp med organisationsstruktur, 
projektriggning. Vi har ett brett utbud av utbildningsmaterial som är väl anpassat till de 
målgrupper vi arbetar med. l rådgivning, i utbildning och i alla de EU projekt som vi är 
engagerade i, finns anpassat material. 

Lokal och regional utveckling 

Många moderna verksamheter lämpar sig för kollektivt ägande, då är ekonomisk förening/ 
kooperativa företag att föredra. 

Tillväxtverket, TW, uppdrar åt Coompanion i landet att vara behjälplig med rådgivning, 
information vid start av nya kooperativa företag. Coompanion ska dessutom främja och stödja 
verksamheter inom den sociala ekonomin. 

Syftet med bidraget/medfinansieringen till Coompanion är att vi ska kunna erbjuder 
kostnadsfria rådgivningen till kommunens innevånare. Vi är dessutom en aktiv aktör i lokal och 
regional utveckling. 

Coompanion bidrar till skapa förutsättningar för grupper utanför arbetsmarknaden, breddar 
valmöjligheterna för människor lokalt och regionalt och bidrar till att flera olika nationella mål 
inom den regionala utvecklingspolitiken förverkligas. 

l arbetet med den lokala och regionala utvecklingen ligger att möjliggöra fibernät/bredband på 
landsbygd. Här har Coompanion i Kronoberg, tagit fram en Handbok i samverkan med 
Länsstyrelser, Kommunikationsoperatörer, Lantmäteri, LRF, Post och Telestyrelsen, jurister och 
andra viktiga parter. Detta är ett stöd för oss medarbetare i Coompanion Västmanland. Det är 
allt vanligare att mindre byar eller samhällen startar ekonomiska föreningar för att dra 
bredband i hela byn. Här har Coompanion i Västmanland under året medverkat till att flera 
fiberföreningar bildats. 

Social ekonomi/socialt företagande 

En stor efterfrågan är sedan en tid tillbaka om hur man startar och driver arbetsintegrerade 
sociala företag. En möjlighet till att bryta utanförskapet. Här har Coompanion stor och lång 
erfarenhet och kunskap. 

Det finns en kunskapsbrist hos både allmänhet men också hos politiker och tjänstemän. Vi har 
under året genomfört ett antal kunskapsseminarier, anordnat studiebesök hos sociala företag i 
syfte att påvisa möjligheter för personer med arbetshinder att med rätt stöd och kunskap kan 
ordna sin försörjning i ett Arbetsintegrerat socialt företag. l bl. a. norra delen av länet har alla tre 
kommuner deltagit aktivt i detta. 

Sala kommun och Västerås stad har under året visat stort intresse för detta och har fattat ett 
beslut om att stödja tillkomsten av sociala företag. Sala och Västerås samt 
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har dessutom köpt in utbildning till arbetsgrupper, 
politiker samt målgrupp, med stor framgång. l Västerås har olika grupperingar fått utbildning 
och gått vidare till en förenings bildning, med stor förhoppning att det ska leda till hållbart 
företagande, med rätt stöd och hjälp. l stort sätt hela länet har rådgivningar skett inom olika 
branscher och förfrågan om stöd för start av socialt företagande. 



Det vi kan se är att i de kommuner som man visat stort intresse för frågorna har också 
spännande företag startat, därigenom har ett stort antal personer fått sin försörjning. 

Ett antal utbildningsinsatser genomförs i länets kommuner, dels direkt till deltagare i 
målgruppen som står utanför arbetsmarknaden, dels till politiker och tjänstemän. Resultatet i 
dessa utbildningsinsatser är slående. Av deltagare som under många år inte funnits på 
arbetsmarknaden, har ett flera personer fått anställning och ett flertal av deltagarna går vidare 
in i socialt företagande tillsammans med ett antal andra personer. Vi har dessutom ett brett 
utbud av utbildningsmaterial som är väl anpassat till de målgrupper vi arbetar med. 

Coompanion har dessutom på uppdrag skrivit fram underlag samt förslag till Policys för hur 
kommunen ska hantera och stödja starten av socialt företagande. 

Vård och omsorg inom Ideburen sektor 

Under 2014 avsatte regeringen pengar för att man sett ett behov och vilja att se ideburen sektor 
vara aktörer inom vård o omsorg. Coompanion Västmanland, medfinansiering från Landstinget 
Västmanland, beviljades ett projekt för att genomföra ett antal kunskapsseminarier i 
affärsutveckling till ideburen sektor i vårt län. Vi har genomfört ett antal aktiviteter, dels med 
politiker, redan startade verksamheter som exempel, samt inbjudna, såsom stadsmissionen, 
Svenska kyrkan, kooperativ, sociala företag. 

Sociala innovationer och Samhällsentreprenörskap 

Coompanion Västmanland har under ett antal år arbetat aktivt med det man kallar 
Samhällsentreprenörskap. Social innovation och samhällsentreprenörskap handlar om 
processer som har till mål att lösa samhällsproblem på nya sätt och med innovativa ideer och 
metoder. Dessa processer ligger ofta i gränslandet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och 
det civila samhället. Det är angeläget att utveckla förutsättningarna för sociala innovationer och 
samhällsentreprenörskap. Här kan vi se att ett antal ekonomiska föreningar har startat som vi 
benämner samhällsentreprenörer. Samhället som helhet med företag, organisationer och 
offentlig verksamhet har mycket att vinna på att hitta nya sätt att utnyttja potentialen i sociala 
innovationer och samhällsentreprenörskap. 

Samhällsentreprenörskap för unga 

Coompanion Västmanland har under hösten genomfört ett pilotprojekt, finansierat av Västerås 
stad och Länsstyrelsen, som vänt sig mot unga personer som står utan arbete. Mycket 
framgångsrikt, där vi kan se minst 2 företag samt några i startfas. Vi har här med rätt metoder 
och utbildningsinsatser lotsat dessa 20 ungdomar närmare abrete. Utförligare rapport kommer i 
januari. 

Förankring i länet 

Vi är väl för förankrade i länet och har ett stort stöd från kommuner och landstinget för vårt 
arbete. Coompanion har uppdraget från Länsstyrelsen att vara teamledare i Team 
Nyföretagande i länet, vilket inneburit att vi har engagerat oss i arbetet med Affärsplan 
Västmanland, där vi har lämnat en hel del synpunkter. l uppdraget ligger också att hålla ihop de 
företagsfrämjande aktörerna i hela länet. Att genomföra gemensamma aktiviteter och ingå i 



gemensamma och egna projekt som gynna länet. Ett i landet uppmärksammat arbetssätt som 
behöver fortsätta även inför 2015. 

Coompanion finansieras genom ett statligt anslag som utgår från en förordning att stödja 
Kooperativ Utveckling. De flesta Coompanion i landet finansieras regionalt från de 
regionförbund som finns i nästan alla län. I Västmanland har vi en modell, där Coompanion i 
Västmanland varje år ansöker om anslag/medfinansiering från kommunerna och landstinget, för 
kommande års verksamhet. Medfinansieringen är en förutsättning för att möte upp de statliga 
medlen som ligger på ca 1,2 miljoner per år för Västmanland. 

Vad ingår i medfinansieringen (1,75 kr/kommuninnevånare) och vad kommerCoompanion 
Västmanland att kunna bidra med i er kommunen? 

Information och rådgivning för innevånare som har tankar på att starta kooperativ 
verksamhet eller sociala företag 

Finnas fysiskt på plats enligt överenskommelse med kommunen 

Utveckla lokala samverkansinsatser tillsammans med övriga företagsfrämjare i länet 

Vara delaktig vid ansökan om medel från ESF, Europeiska socialfonden, Leader 
Västmanland samt andra Regional/strukturfondsprojekt 

Stimulera lokala kooperativ att ansökan om att bli till "Årets kooperativ" i Västmanland 

Tillhandahållande av viss kompetensutveckling, workshops och informationsinsatser för 
redan startade företag inom kommunen 

Främjande av lokal och regional utveckling t ex genom rådgivning kring fibernät och 
besöksnäring 

Delta i utveckling av nya verksamheter och metoder för att få människor i arbete 

Erhålla reducerad kostnad vid köp av konsulttjänster för medlemskommuner 

Coompanion i Västmanland ansöker härmed ett anslag på 1,75 kr per invånare, för 2015, 
2016, 2017 års verksamhet, med justering av invånarantalet per år. 



Bilaga KS 2015/12/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

l SKL- Cirkulär 14:33 Information om patientlagen (2014:821) 
2 SKL- Cirkulär 14:54 Värdesäkring av ersättning som betalas tilllärare m fl som inte fått för-

säkringsskydd enligt AGS-KL 
3 SKL- Cirkulär 14:59 Budgetförutsättningar för åren 2014-2018 
4 SKL- Cirkulär 14:61 Redovisningsfrågor 2014 och 2015 
5 SKL- Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 
6 Protokoll Centrala samverkansgruppen 2014-11-26 
7 § 120 Samhällsbyggnadsutskottets upphörande, § lOlsammanträdesdagar 
8 SHE AB Energi AB- protokoll2014-12-11 
9 Heby-Sala BioenergiutvecklingAB-protokoll 2014-12-11 
lO SHE AB Energi Elnät AB -protokoll 2014-12-11 
11 Energimyndigheten-beslut energi- klimatrådgivning 
12 Landstinget- protokoll2014-12-12 Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och 

andra samverkansfrågor 
13 Norra Västmanlands samordningsförbund-delårsrapport jan-aug 2014 
14 Brunnberg&Forshed- häften Rum och Ansvar- sju frågor om stadsbyggnadskonst samt 

Lågt och tätt- nio småskaliga stadsbyggnadsprojekt 
15 SKL- rapport Öppna jämförelser Energi och klimat 2014 
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