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KOMMUNSTYRELSEN  
SAMHÄLLSBYGGNADS-
KONTOR  

Sammanfattning året som gått 

Inom planenheten har arbetet präglats av förberedel-
ser för samråd av ny kommuntäckande översiktsplan. 
Ett flertal detaljplaner för bostäder har påbörjats och 
planen för landstingets om- och nybyggnad av lasaret-
tet har startat. Åtgärdsvalsstudie för planskilda kors-
ningar i Sala och ombyggnad av bangård vid Sala 
station är klara.  

Inom byggenhetens verksamhet har det blivit en 
ökning av antalet bygglovsärenden. Resurser har lagts 
på översyn av efterlevnad av regler för obligatorisk 
ventilationskontroll hos fastighetsägare av fler-
bostadshus. Även antalet ansökningar av bostads-
anpassningsbidrag har ökat liksom kostnaderna för 
dessa. Byggenheten har under våren haft informa-
tionsmöten för allmänhet och företagare om regelverk 
och vad man ska tänka på vid bygglovsansökningar.  

Miljöenheten har i stort följt tillsynsplanen inom 
miljö- och hälsoskydd och kontrollplanen inom livs-
medelstillsynen. Sjukskrivningar och vakanser har 
medfört att viss tillsyn och kontroll inte kunnat  
genomföras. Tillsynsplanen inom alkohol har i sin 
helhet genomförts. Några få stora omfördelningar av 
resurser har skett till följd av flyktingmottagningen. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-
ställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all 
verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs-
nämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och 
miljönämnden.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi 
och finanser samt ansvarar för att den kommunala 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och  
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och för-
ordningar följs och att medlen används på ett ända-
målsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning 
upprätthålls.  

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela 
förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare 
för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande  
arbetsmiljölagstiftning.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser 
som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbets-
löshetsnämnd.  

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen eller annan relevant lagstiftning 
gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av 
kommunfullmäktige antagna policydokument. 

ORGANISATION 

Inom Samhällsbyggnadskontoret finns tre enheter: 

 Planerings- och utvecklingsenhet 

 Byggenhet 

 Miljöenhet 

Planerings- och utvecklingsenheten har 11 personer 
anställda. Enheten sköter översiktlig och detaljerad 
samhällsplanering och markfrågor samt kollektiv-
trafikplanering och myndighetshantering av skol-
skjuts och färdtjänst. 

Byggenheten har 12 personer anställda. På bygg-
enheten hanteras ärenden om bygglov, förhands-
besked och anmälningsärenden samt ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag. Rådgivning till medbor-
gare och företagare är en viktig uppgift. 

Miljöenheten har 16 personer anställda inom områ-
dena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, enskilda  
avlopp, naturvård samt alkoholtillsyn. Enheten bedri-
ver tillsyn och kontroll av miljöfarliga verksamheter 
samt livsmedelshantering inom kommunen. 

Viktiga händelser året som gått 

Medverkat med en utställning om översiktsplanen på 
Salamässan i augusti. Trehundra medborgare lämnade 
synpunkter och diskuterade med politiker och tjäns-
temän på mässan. 

En medborgarenkät för insamling av underlag till 
översiktsplanen har skickats till samtliga hushåll i 
kommunen. 

Samtliga lärare i kommunen har fått ett studiemate-
rial och bjudits in att delta i översiktsplanearbetet 
med skolprojekt. 

En intresseanmälan om bredbandsanslutning har 
skickats till samtliga i Sala kommun. Den låga svars-
frekvensen innebär begränsningar i möjligheten att 
hjälpa till att starta föreningar för ansökan om statligt 
landsbygdsstöd för utbyggnad av snabbt bredband. 

En idétävling för arkitekter har genomförts på Östra 
kvarteren – Silvervallen som underlag för detalj-
planen. Inför juryarbetet presenterades arkitektför-
slagen på ett möte för allmänheten i Blå salen på 
biblioteket. 

Ett kulturmiljöprogramarbete i samarbete med Läns-
styrelsen och Länsmuseet i Västmanland har startat 
med totalinventering av byggnader och kulturhisto-
riska beskrivningar av 22 orter som underlag för 
översiktsplanen och kommande detaljplanering och 
bygglovgivning. 
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Deltagit i Kollektivtrafikmyndighetens arbete med 
Trafikplan 2030 med mål om bangårdsombyggnad i 
Sala och dubbelspår på Dalabanan. 

Arbetet med att säkerställa att hälsoskyddsfrågorna 
beaktas vid boenden för nyanlända har blivit en  
omfattande arbetsuppgift. Samarbete har skett med 
byggenheten och räddningstjänsten. Samarbetet har 
varit enkelt och effektivt och har medfört ett bra  
resultat.  

Flera förorenade områden har genomgått undersök-
ning samt sanering t.ex. Silvervallen, resecentrum och 
Ängshagen.  

De lantbruk i Sala kommun som enbart har odling 
(inga djur) har besökts och en bedömning har gjorts 
av odlingens påverkan på åar och bäckar. Bedömning-
en grundar sig på EUs regelverk, det s k ”vattendirek-
tivet”. 

Ventilationen i kommunens skolor har inventerats för 
att säkerställa en god inomhusmiljö för elever och 
lärare.  

Genomfört branschträff med byggföretag och inform-
ationsträffar om bygglov för allmänhet och företagare.  

Deltagande i workshops arrangerade av Stockholm 
business allians, SBA, och företagsevent arrangerade 
av kommunen. I den redovisning av NKI (Nöjd Kund 
Index) som gjorts under 2015, med omdömen från de 
företag som haft kontakt med kommunen, har bygg-
lovhanteringen i Sala och Heby fått bra resultat, med 
Sala på en delad tredje plats och Heby på tionde plats 
bland de 52 kommuner som ingår i SBA.  

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter -12 859 -12 008 -13 625 1 617 

Interna intäkter -1 078 -1 345 -1 059 -286 

Summa intäkter -13 937 -13 353 -14 684 1 331 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 7 384 7 650 8 664 -1 014 

Personalkostnader 12 723 15 361 14 103 1 258 

Övriga kostnader 39 921 43 200 38 714 4 486 

Interna kostnader 6 458 7 620 7 620 0 

Summa kostnader 66 486 73 831 69 101 4 730 

Resultat 52 549 60 478 54 416 6 062 

Nettoresultatet avviker från budget med 6 062 tkr. 

Avvikelsen för externa intäkter inkluderar intäkter 
från försäljning av tomter på Lodjuret. Fr o m 2015 

redovisas dessa inom exploateringsverksamheten. 
Även intäkter för detaljplan och bidrag till naturvård 
bidrar till avvikelsen.  

Underskottet för köp av huvudverksamhet orsakas av 
att antalet bostadsanpassningsärenden har varit fler 
än tidigare år. 
Kostnaderna för färdtjänst blev lägre än budget.  
Orsaken är bl a att kollektivtrafikförvaltningen i allt 
större utsträckning fakturerar egenavgifter, vilket 
kommer kommunen till godo. 

Personalkostnaderna har varit lägre p g a vakanser 
och sjukskrivningar. 

Överskottet för övriga kostnader orsakas i huvudsak 
av att kostnaderna för grundskola och kollektivtrafik 
inom samhällsfinansierade transporter blev lägre. 
Lägre drift- och administrationskostnader från Lands-
tinget p g a stordriftsfördelar bidrog till kostnads-
minskningen. 
Inom exploateringsverksamheten blev kostnaderna 
för marksanering lägre än budget.  

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Sbk övergripande 2 269 1 983 2 536 -553 

Planenhet 41 980 49 860 42 343 7 517 

Byggenhet 5 198 5 611 6 916 -1 305 

Miljöenhet 3 102 3 024 2 621 403 

Summa 52 549 60 478 54 416 6 062 

På kontorsövergripande nivå redovisas ett underskott 
p.g.a. kontorsflytt, politikerutbildningar samt att Heby 
kommun får en återbetalning vid årsavstämningen. 

Planerings- och utvecklingsenhetens överskott beror 
på minskat konsultköp i översiktsplanearbetet, till 
fördel för omfattande insatser i egen regi för att få 
underlag med lokal förankring till Salamässan i au-
gusti 2015 och den kommande samrådshandlingen, 
samt lägre kostnader för bredbandsutbyggnad, mark-
sanering och samhällsfinansierade transporter. 

Byggenheten har ett underskott som utgörs av ökade 
kostnader för bostadsanpassningsbidrag men som till 
en del kompenseras av enhetens överskott i övriga 
verksamheter.  

Miljöenheten har ett överskott som beror på vakanser 
och flera långtidssjukskrivningar. Enhetens taxeintäk-
ter har även ökat under årets sista månader. 
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INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Inkomster 1 902 6 000 2 537 3 463 

Utgifter 1 498 11 691 5 859 5 832 

Summa 404 5 691 3 322 2 369 

Inköp mark 337 7 500 4 688 2 812 

Försäljn övr 
mark 

-741 -5 200 -1 518 -3 682 

Bredband - 3 391 152 3 239 

Summa 404 5 691 3 322 2 369 

Orsaken till överskott för inköp av mark är en utebli-
ven fastighetsinvestering. 

Försäljning övrig mark redovisar underskott p g a att 
intäkterna för tomtförsäljning på Ängshagen fr o m 
2015 bokförs i exploateringsverksamheten. 

Bredband avvaktar en utredning om strategi kring 
ägande, drift och underhållsansvar vilket orsakat 
överskottet. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som 
skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan 
Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att öka antalet fastställda detalj-
planer för bostadsbyggande och näringsverk-
samhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, 
öka antalet lägenheter. 

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att Sala ska förbättra sin placering på 
”Fokus”, ranking av kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas placering av 290  
kommuner). 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att antal resor med kollektivtrafik 
ökar. 

 

KOMMENTAR: Antalet laga kraftvunna detaljplaner har ökat. Genom-

förd arkitekttävling som underlag för detaljplan ökar möjligheten för en 
attraktiv stadsmiljö som i sin tur höjer försäljningsvärde på fastigheter. 

I samband med planering för bostäder och verksamheter skapas  
mötesplatser för människor. Utformning och funktion är viktig för 
mötesplatsens sociala värde.  

I förberedelserna för samråd över översiktsplan samlas mål, riktlinjer 
och strategier ur hållbarhetsperspektiv från samtliga verksamhetsom-

råden.  

Genom planering för ökat antal kollektivtrafikresor antas bilresandet 
kunna minska.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med 
kvalitet och service. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna ska uppleva att 
Sala har en bra kvalitet och service i verksam-
heten ex vis när livsmedelskontroll genomförs 
för att ge säkra livsmedel (planerade kontrol-
ler/utfall), när en första kontakt har tagits 
inom en vecka i minst 90 % av de ärenden 
som initierats av allmänhet eller företagare, 
när minst 80 % av utskottens beslut visat sig 
vara riktiga vid överprövning i samband med 
överklaganden samt när planerade inspek-
tioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

Nämndens målsättning är att medbor-
garna upplever att de har möjlighet till 
inflytande och påverkan. 

 

 

 

KOMMENTAR: Kontoret medverkar i planeringssamverkan mellan 

kommunens olika kontor i handläggningen av detaljplaner och andra 
ärenden med fokus på medborgarnas och Salas framtid. 

Planenheten lämnar planbesked inom fyra månader från det att ansö-
kan inkommit. Planenheten handlägger sedan detaljplanerna inom den 
för enheten avtalade tiden. 

Kontoret har under året genom ByggaBo-mässan, Salamässan, allmänna 
informations- och samrådsmöten i samband med detaljplanearbetet, 
enkäter och intresseförfrågningar mm samt deltagande i branschträffar 
bidragit till att medborgarnas delaktighet och inflytande över verksam-
heten har ökat. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Samhällsbyggnadskontoret saknar mål och indikatorer 
för perspektivet. 
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Framtiden 

Under 2016 beräknas detaljplaner för bostäder inom 
tätorten och på landsbygden att färdigställas som 
täcker bostadsbehovet enligt det kommande bostads-
försörjningsprogrammet tre år framåt i tiden. Nya 
planer för fortsatt behov av bostäder och mark för 
verksamheter, skola och service ska inom den  
närmaste treårsperioden starta norr om järnvägen i 
samband med förväntat genomförande av planskild 
korsning med järnvägen och bangårdsombyggnad. 
Den nya kommuntäckande översiktsplanen förväntas 
fungera som samordnande måldokument för utveck-
ling och marknadsföring av landsbygden i Sala för 
boende, rekreation och verksamhetsutövning. 

Under 2016 kommer Byggenheten att utreda förut-
sättningarna för att införa en ny taxa baserad på ett 
nytt underlag från Sveriges kommuner och landsting, 
SKL. Inom tillsynsområdet kommer OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) att prioriteras. En genomlysning 
av kostnadsutveckling och arbetssätt inom området 
bostadsanpassningsbidrag kommer att göras.  
Byggenheten deltar under året i ett kommunöver-
gripande projekt gällande digitaliserad ärendehante-
ring. I övrigt fortsätter verksamheten som tidigare, 
med fokus på smidig och konsultativ hantering av 
inkommande ärenden. 

Byggenheten kommer att bibehålla hög kvalitet och 
samsyn genom bygglovgruppens ärendehantering och 
genom fortsatt arbete med rutiner och med gemen-
samma tolkningar och bedömningar, liksom genom 
kontinuerliga utbildningar för god service och gott 
bemötande. Fortsatt bygglovsrådgivningstelefon, 
möjlighet att boka bygglovsrådgivning via Internet 
och möjlighet till spontanbesök dagligen. Bygglov-
informationsträffar i Heby och Sala inklusive annon-
ser och väginformationsskyltar är som vanligt priori-
terade. Fortsatt samverkan med båda kommunernas 
näringslivsorganisationer, deltagande i möten med 
företagare mm för en smidig hantering av företagens 
ärenden. 

Miljöenheten kommer att inrikta arbetet på kärnverk-
samheten med tillsyn och kontroll. En rekrytering 
inom miljöskydd kommer att ske i början av 2016. 
Enheten har påbörjat arbetet med att uppgradera sitt 
ärendehanteringssystem. 

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Pågående kommuntäckande 
översiktsplan 

- 1 1 

SBA NKI bygglov/miljötillsyn (0-
100) 

- - 78/67 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING   
KOMM UNSTYREL SEN/ Sam h äl l s by gg na d sko nto r  
 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Ett växande Sala Antalet fastställda detaljplaner 
för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

4 2 2 

Ett växande Sala Försäljningsvärdet på 

fastigheter ökar (Skatteverket) 

Uppgift 
kommer i 

februari 

1446 1357 

Ett växande Sala Antal lägenheter ökar (SCB) +15 +101 - 

En långsiktig social 
hållbar utveckling 

Sala förbättrar sin placering på 
”Fokus” ranking av kommunerna 
som en bra plats att bo på. 
(Salas placering av 290 
kommuner) 

107 141 285 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Antal resor med kollektivtrafik 
ökar (RKTM) 

373574 312640 259907 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Salas medborgare är nöjda med 
kvaliteten och service. 

- 51 - 

God service av hög 
kvalitet 

Livsmedelskontrollen genomförs 
för att ge säkra livsmedel 
(planerade kontroller/utfall) 

255/310 
(82 %) 

301/315 
(96 %) 

320/325 
(98 %) 

God service av hög 
kvalitet 

I minst 90 % av de ärenden som 
initierats av allmänhet eller 
företagare ska en första kontakt 
ha tagits inom en vecka. 

93,8% 90 % - 

God service av hög 
kvalitet 

Vid överprövning i samband med 
överklaganden ska minst 80 % av 
utskottens beslut visa sig vara 
riktiga. 

79% 87 % - 

God service av hög 
kvalitet 

Miljöskydd planerade 
inspektion-utfall 

38/38 
(100 %) 

32/38 
(84 %) 

38/38 
(100 %) 

God service av hög 
kvalitet 

Hälsoskydd, ärendestatistik 179 190 215 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Salas medborgare är med och 
påverkar och har inflytande. 
(SCB) 

- 38 - 

 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK-
SAMHETSÅRET 2015 

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor  

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2016 

Bredband 3 391 152 3 239 3 239 

     

     

     

 

MOTIVERING 

Investeringar i fysiskt bredband avvaktar en strategi kring ägande, drift och underhållsansvar. Resterande investeringsbud-
get önskas överförd till 2016. 

 




