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KALLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE

Kallelse till sammanträde
Organ

Kommunfullmäktige

Plats

Ekebyskolans aula

Tid

Måndagen den 14 december 2015, kl 19.00

Sammanträdet inleds med ''Allmänhetens frågestund" kl 19.00.

i

1

Val av protokolljusterare

2

Anmälningsärenden

3

Avsägelser

4

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd i Sala komun 2014
samt beslut om lokala partistöd 2016 (KH 77)

5

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 (KH 78)

6

Taxa för måltidspriser; externa kunder (KH 79)

7

Taxa för sop-, slam och latrinhämtning 2016 (KH 80)

8

Reviderad parkeringsnorm (KH 81)

9

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016

10 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
11 Kompletteringsval
12 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag
Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se.
Sala den 1 december 2015
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Elisabet Pettersson (C)
Ordförande

Virve Svedlund
Sekreterare
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Dnr 2015/881

§ 195

Redovisning och granskning av utbetalda lokal partistöd inom
Sala kommun 2014 samt beslut om lokala partistöd 2016
INLEDNING
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med 2014-0201. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018. Lokalt partistöd
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81, fastställt regler för kommunalt partistöd
i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i
förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och
granskning av för 2014 utbetalda partidstöd inom Sala kommun har inkommit från
de politiska partierna.

Beredning
Bilaga KS 2015/222/1, skrivelse
Bilaga KS 2015/222/2, redovisningar från partierna
Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt
i!l;J; utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun
under januari 2016.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt
att utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun
under januari 2016.

Utdrag
kommunfullmäktige

Justrt:~gn

~·\

Utdragsbestyrkande

Bilaga

KS 2015/222/1

B~~~~
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Aktbilaga

LARS-GÖRAN CARLSSON
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen
Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom
Sala kommun för 2014

Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller fr o m
den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas from mandatperioden
2014 - 2018 och innebär följande.
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om
partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd
får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en
juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad
Lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är
representerat i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att
de partier som får stöd ska redovisa att det lokala partistödet
använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår
och vara inlämnad senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom
granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av
partistöd. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till
parti som inte i tid lämnar in redovisning respektive
granskningsrapport.
Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81 fastställt regler för
kommunalt partistöd i Sala kommun. Av beslutet framgår bland
annat att partistödet utbetalas årligen i förskott under januari
månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Bialga KS 2015/222/2
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Revisionsberättelse för Kristdemokraterna i Sala
Avseende verksamhetsåret 2014
Som valda revisorer har vi granskat räkenskaperna för verksamhetsåret 2014 och
funnit att allt är skött med stor noggrannhet och enligt god redovisningssed.
Vi tillstyrker ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

Sala 2015s01-31
,,y"';;>' .·•·.
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Bjame Nordström
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Lisa Joneklav
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Granskningsintyg 2014, Miljöpartiet de Gröna i Sala
lnk.

2015 -11- 2 4

Härmed intygas att bifogade bokslut ger en rättvisande bild av att partistödet använts för
politisk verksamhet.

Erik Åberg

Revisionsberättelse för Miljöpartiet De Gröna i Sala

Vid granskning av räkenskaper för 2014-01-01 - 2014-12-31 har jag funnit dessa i god
ordning. Det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid
årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.
Mot förvaltningen och föreningens verksan1het i övrigt enligt förda protokoll finns enligt
mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

· i Sala

Bokslut 2014
Resultaträkning
Intäkter
Partistöd
Ränta
Summa intäkter:

54418:22:20
54440:20

Kostnader
Resor, kurser, konaress
Egna möten
Medlemsavgifter
Serviceavgifter MP Riks/Region
VAL 2014
övriga kostnader
Summa kostnader:

-16423:-3819:39
-650:-4541:-54850:20
-500:00
-80783:59

Årets resultat:

-26343:39

Balansräkning
Inaående Utgåend<c
141231
140101
9533:Företagskonto Sala Sparbank 8284-4 4649265-8
22041:25
Silverkonto Sala Sparbank 8284-4 4191639-6

15882:90
29597:96

70090:101664:25

29840:75320:86

JAK-konto 1061419014
Summa tillgångar

Immateriella tillgångar finns på JAK-kontot i
sparpoäng per den 2015-01-24.

1//J;----------
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Sala 2015-02-01
Peter Kraft, kassör

form av 3141185,64

Lars-Göran Carlsson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Ragge Jagero
den 28 juli 2015 17:37
Lars-Göran Carlsson
magnus.edman@sverigedernokraterna.se
Redovisning av utbetalt lokalt partistöd för 2014
Resultaträkning 141231.doc

Hej Lars.Göran,
Så, det blev nog en missuppfattning från vår sida angående redovisning av partistöd för 2014.
Att det gällde för 2014 års stöd har vi inte uppfattat, däremot att detta med redovisning skall gälla f.o.m 2015, var
helt klart.
Hur som helst så har vi en ekonomisk redogörelse från SD Sala som presenterades vid vårt årsmöte i frbruari detta
år.
Denna bör kunna gälla som redovisning för hur partistödet från Sala Kommun 2014 har brukats.
Jag vidhäftar denna ekonomiska redogörelse, i detta mail, och ber dig återkomma om det är tillfylles eller ej.

M.V.H.
Ragge Jagero
sverigedemokraterna Sala

1

Resultaträkning för Sverigedemokraterna Sala Kommun
Org.nummer: 802469-4443

2014-12-31

Föreningens inkomster (not 1):
Föreningens utgifter (not 2):
Rörelseresultat:
Finansiella poster (not 3):
Resultat efter finansiella poster:

71168:66209:66209:0:-

66209:-

ÅRETS RESULTAT:

Noter:
Not 1:
Föreningens intäkter:

Kommunbidrag:
övriga bidrag:

54418:16750:-

Not 2:
Föreningens utgifter:

Administrativa avgifter:
Hyror:
Valfond:
Möten:
Aktiviteter:
Inköp artiklar:
Resor, ersättning:

4230:2000:8604:3443:26499:15278:6155:-

Not 3:
Finansiella poster:

Ränta:

0:-

Balansräkning för Sverigedemokraterna Sala Kommun
Org.nummer 802469-4443

2014-12-31

Föreningens tillgångar:
Omsättningstillgångar:
Kassa (likvida medel, postgiro, bankgiro):

4959:-

TOTALT TILLGÅNGAR:

4959:-

Föreningens skulder:
Kortfristiga skulder:

0:-

Eget kapital:
Ingående eget kapital:
Arets resultat:

12794:4959:-

TOTALT SKULDER OCH EGET KAPITAL:

17754:-

Sala

150222

Gunhild Kjellberg
Kassör

Mall
Revisionsberättelse

2015-01-22

Revisionsberättelse SD Sala
Vid granskning av Sverigedemokraterna Salas räkenskaper för tiden 2014-01-01 - 2014-12-31 har vi
funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. De kostnader som funnit
har även strykts genom fattade beslut som uppgetts i styrelseprotokoll.
Mot föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till
anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.

Västerås den 22:e Januari 2015

Ann-Christine frohm Utterstedt
Förtroendevald revisor

Mallen är hämtad från foreningsinfo.se - för dig som vill starta eller driver en förening

Johan Henriksson
Revisors suppleant
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Sala Kommun
Sala

Granskning av utbetalt partistöd 2014

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande användandet av
2014 års partistöd är korrekt.

Sala den 24/11 2015
Liberalerna
i
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Mariana Wallin
Revisor

EKONOMISK REDOVISING
INTÄKTER
PARTISTÖD
MEDL. AVGIFTER
VALFONDEN
SUMMA KRONOR

54.418:950:30:055:85.322

KOSTNADER

ÖVRIGA KOSTNADER

29.424:8.223:3.600:10.610:2.602:38:203:1.233:-

SUMMA KRONOR:

93.895:-

LÄNSFÖRBUNDET
MÖTESVERKSAMHET
UTBILDNING
ANNONSER
ADMINISTRATION
VALKOSTNADER

ÅRETS UNDERSKOTT

8.573:-

EGET KAPITAL SWEDBANK

1.264:78

SA

KOMMUN·

Kommunstyrelsens förvaltning

2015-06-15

lnk.

2015 -07- 2 0

Kommunstyrelsen i Sala kommun

I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
Redovisning skall lämnas till kommunen året efter utbetalning. Centerpartiet i Sala kommun
har för är 2014 erhållit 147. 706 kronor.
Dessa medel har använts under valrörelsen bl a ·till valmaterial, utbildning av kandidater,
annonser/utskick, möten/aktiviteter samt till administrativs stöd.
Sala dag som ovan

~~
Christer Eriksson
Ordförande

{j{//XYIA/Uc,

~

Elisabeth Nilsson
Sekreterare

Kostnader/Intäkter Valåret 2014-06-07
Kostnader
Val material
Utbildning
Möten/Aktiviteter
Info -Annonser
Utskick
Hyror
Reseersättnl ng
Skrlvmaterial
Lön Valorganisatör
Kärran
Övrigt

45.872
1.625
20.616
57.145
15.392
2.950
2.405
2.294
32.330
30.848
15.674

SUMMA

227.151

Undertecknad har granskat Centerpartiet i Salas ekonomi och bokföring
gällande år 2014 och intygar hänned, att bilagda redovisning ger en rättvisande
bild av hur utbetalt partistöd har använts.
Sala den 15 juli 2015
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SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Sala 20150716

lnk.

2015 ·07- 1 7

Nya Moderaternas redovisning av partistödet 2014.
Bifogar kontoutdrag från bokslutet för 2014, över vad partistödet använts till, vi som förening
betalar 1/3 av vårt kommunal partistöd till länsförbundet, detta skall täcka kostnader, för hjälp med
reklammaterial, annonsering centralt i länet, hjälp av vår ombudsman, mm.

rJk hafl 116t/.vt---Michae1 PB Johans~~
Ordf Moderaterna Sala

Sala 20150716

Granskningsrapport partistöd Nya Moderaterna Sala.
Undertecknad revisor I Nya Moderaterna Sala intygar att partistödet använts till de kostnader som
redovisas i bilaga

~~

Allan Westin

Revisor Nya Moderaterna Sala
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..................................................................................................................................................................................................................................................
Transaktioner
2015.()2-0319:07
PERNIUA JOHANSSON

MOD ERATA SAMLINGSPARTIET I SALA 068795000820
Byt konto
Välj konto

V

Förelagskonto 8284-2,4 635 795-0 (SEKJ
Kontohavare MODERATA SAMLINGSPARTIET I SALA

Bokfört saldo 2015-02-03 19:06

130 022,88

Tillgängligt belopp

130022,88

Senaste transaktionerna
Bokf

Transdatum - Valutadatum ..... Referens -

Belopp..-

Beskrivning -

datum :!I

Bokfört
saldo

2015-01-29 2015-01-29

2015-01-29

Alliansträff

Bg-bet. via Internet

2015-01-27 2015-01-27

2015-01-28

PARTISTÖD

Insättning

-1 018,00 130 022,88

.......................................................................................,,........................................................................................ ............................ .......................................... ....................................._............................ .
103 090,00 131 040,88

•''"'"""""'"'"'"""'""'"'.. '""'"'•'""'""""'"'''""''"••HHO"H'""''""'""'"'"''"'"'""'•"""''"""'"''''"'"''""""•H••HO,o,.,,,.,.,.,,.,,,.,,.,,.,.,,.,H.,.,,o,o,,H-HOO..... ,.,,.,,.,.. ,H,..M,-""'""•'""'"''''"•'"'"""H"""'""H"••H•,OOHn•""""'"""''""''"

2015-01-26 2015-01-26

2015-01-26

1st Pilrm

överföring

-20,00

27 950,88

'''"'"'""'''''''""""'""'""••"•-•"'"""''""•""''""""""""""''''""H"N''"N""'"'"'''""'"'"'"'''"'"•H•""•"''''""""''"'"'"""''•"''"'"'"'"'""""''"""••H""'""''"""''""''"''"'""""'N""""'"'""""""""""'"'""'''""'"''""H•••••••n•••H

2015-01-20 2015-01-20

2015-01-20

Enligt avisering
swedbank/sparbank

=---..

.. '..__ ·-- .... .,... __.--·~·..~.......:"'"""''"'":""":""':':'""="-:-::-:---~·""'"""'""'"'"""'"'""'' ""'"·""'""=·-:"-"~
...,~
.. "'-"'"""'""..
:»":I~)',,;
....;,;
...,.,;;;,;;;,;:::.:::::;::::::.:;:;:;;;_,_"•=-

2014-12-22 2014-12-20

2014-12-20

kostn. med

överföring

2014-11-27 2014-11-27

2014-11-27

begravnlngblommo

Bg-bel. via internet

-609,00

27 970,88

·~":"'"""''"""'""'c'"'""'""':".'"11':';' ""'"""'"-"- . . /

-1 876,00

28 579,88

-595,00

30 455,88

. ~?!.~.'..:.!:.~7....~?..:~:.:.!.:?7.. .. 2014-11-27.......~!ii!J,~41"•·· ·--··········· ........~.~~~~'.i~-~........ ...-.........................._.....:.:~.~:.!.~. . . ,.~.!. .?.~?.:.~~2014-11-24

överföring

Egen överföring

7 000,00

31 239,06

~~~:.~.~-·-·-2.~. ~:~:.~.

2014-11-20 2014-11-2? .... 2014-11-20 ...... ,;,w.a(ikijmA11nji#raoc:,;,_ .........Bg-bet._via. internet ................ :~~...
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-17 <!MID.stll'.esa!l\1f!o)
överföring
-945,00
2014-11-10 2014-11-10

2014-11-10

överföring

Egen överföring

20 000,00

86 897,06
87 842,06

-~°..!~:~. !.:~---~°-!~:.1..!.:?~. . . . 2014-1.1-04.......~l!äl!f§iliifo ,.,, ... ........~.~:.~.:'.:.~i.~..!~~:~.e.'. . . . . . . . . ::. ?.?.°..:~.?.. . . . ~!.. ~~~:?.~..
?9..!.~:.~.!.:.?.~. . .~?..!~:.'. !.::<1.~...... 2014-11-03.....1[4~WlillfQ°i/?l!Jli.tUr.... ......~~:~.'.:!:. ~i~.!.~~:'.~.8.t..... ·-····-·- :~. :.!.?..:?..~........~~-~.~:.?.~.
2014-10-30 2014-10-30

2014-10-30

kommunguiden

Bg-bet. via internet

-869,00

71 352,06

.-~?..!.~:~.~:~?. . .~?..1_~:_1?.:.~:. ..... ~.~~.~.:.~.~:.~.7. . --.~W:~~wf,'1,!, .................?.~.~.~'./."..~..... . . . . . _.............................:.~.:'.~. .~~......?.~.?~.~.:.?~.
.201.4-10-23 -· 2014-10-23 .........2014-10-23 ......... im!§1}1i~1'H..................Bg-bet via. Internet .............................. -91.4,oo ....... 72 398,01 _
2014-10-22 2014-10-22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p

2014-10-22

~l'fli!Olj,~~';";i'f'
överföring
-574,78 73 312,01
-ITT.P.Am· ................. ·...........................................~.....................................................................................................................

......................................................................................

-~?.! ~:.1.?: ~ :_..~.?~~:~~::........~~ !.~:.! ?:!.'. . . . .KfJ.~J;l~c!!Yl!'.:iC !I.. . . . . ... ~~:~.':!:..~ i~..i~~':'.~:t.. .. _..........:~~-ci.<1.?.:.~-- ...!.~.~8-~:.7.~.
.2014-10-

rn . 2014-1 o-1e.........2014.10-16 ..... IW..QJiliJWrf9lgll[5f. """"""""""Bg-bet via .lnternel .........................-1..250,00 ·-· 93 .ess, 79

~.:mffi.!~fl!TI'·'.'.:";I
Pg-bet. via internet
-64,00 95136,79
1
.2014-10-14 ... 2014-10-14 ........2014-10-14 ..... ~1!lir.!fäilru1 ";',' "rL1· ............B9-bet via. internet ................-.......... -625,00 ........95 .200, 79 .
2014-10-15 2014-10-15

2014-10-15

.2014-10-06 .. 2014-10-06 .....2014-10-06._J@).\\ifli/.W~P,'!X,~.C:(............. Bg-bet._vla _internet ..........-.............. -400,00 ...... 95.825, 79.
2014-10-06 2014-10-06 2014-10-06
överföring
-2 689,00 96 225,79

....................................................._..........................................................
2014-10-06 2014-10-06

2014-10-06

............................................................................................................................................................
överföring

-148,00

Q

·1.4 tlt.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................-, ..............................................
2014-11-24 2014-11-24

AJ.

98 914,79

https://internetbånk.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?OldWindowSe ... 2015-02-03

2014-10.02 2014-10-02 2014-10.02 ©\.l\rioi\'sil:$_;~;:,~l§ii t
Bg-bet. via internet
-3 425,00 99 062,79
................................................................................................................................................................................................................................................................ .
STORA TORGET
Kortköp/uttag
-1 908,00 102 487,79
2014-09-30 2014-09-30 2014-09-30
..............................................................................-.................................................................................................................................................................................................,...._........................ ,...... ,,---··
2014-09-29 2014-09-29 2014-09-29
Medlemsrnöt
överföring
-1 453,97 104 395,79

-

.............,..... ,........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,., . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ri, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~?.1.~:?.~:~~. . ??..!~:?..9.:~~.. . ~.~!~.:.~?.=~.~ .. &~I~1;x1.1....... ..... .. 9.~~~~~~?.... ..... ....... . . . .. .. :.~~:~... !?.~. ~~.~:.!.~.
2014-09-29 2014-09-29

2014-09-29

Afternoon

överföring

2014-09-29 2014-09-29

2014-09-29

hyra till

överföring

-253,80 106 818,22
-150,00 107 072,02

.... -........................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................
~

2014-09-29 2014-09-29

2014-09-29

.-~~.~~:°..9.:~~. -~~~~~°..~:~~... ·2014-09-25
2014-09-25 2014-09-25

2014-09-25 .

Fika till

-30,40 107 222,02

Överföring

~1a.i~t.~~~ii: : : :: : : : ~2::~?.?:?~::~?.?.~~~:~~::

[~tilpi6J~si,l~J~••.r· ............~~.~?.:~ .
i!!i]i!!mi~lä~[iif:f
Bg-bet. via internet

-5169,00 108 852,42

"""'"""'•••••"•"'"'•••"•'"'""'"•""'"""'"••••••••••'"'••• ''"'''"""''"""""''''"""""' ''"''••••"""'•""''""'"'•"H"''""'""'""'••••"'""·•••OM"''''""H'""'"•"'""'•"''"'"''"'""'"'""''"""""""'•'••'"•'"''•,<H.,, ...... ,.,,,•oH<M""""'""""'"''"" '"''

2014-09·22 2014-09-22

2014-09-22

Fakturanr

-450,00 114 021,42

överföring

...................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................
~

..2014-09·1·9··· 2014-09-19......... 2014-09-19 .......f:!!®9~~S,\U~$,,!f!llli1L1 ..............Bg-bet.. via.internet ........................ -6.425,00 ....114.471,42..
.201.4-09-16 ..• 2014-09-16 ........2014-09-16 .......r•~Jt~P:R':Cl'i!\7:iG's!t:J~ortköp/uttag ·············································-465,60 ... 120 .896,42.
2014-09-15 2014-09-15 2014-09-15
VESTERFERNEBO HA Kortköp/uttag
-158,50 121 362,02
2014-09-15 2014-09-15 2014-09-15 a:-imGlllf~~@.«i/f'IKortköp/uttag
-454,74 121 520,52
..................................................................................................................................................................................................,......................................................................................................................... ,,

.??..!.~:?..ri.:.!.~. . .~.°. ~.~.'.?..~:.!.~. . . . .~.?.!.~.:.~~.!.~.........
2014-09-15 2014-09-14

'.......Kortköp/uttag ............................................:~.!.~:.~~....).2-~.-~.!.~:2.~.
Kortköp/uttag

2014-09-14

-448,40 122 248,06

.2ii;;;:ae:1·s···;;o;·;;:a;;:;·;; ······201".i·:as:·1:;-·ffi,:11WtfJ'f'oi:i~\i.R~A········K~~kii·~~;9··································-·····:e!i:aa····;··22"asa,46.
,

""'"'"'

, , '"""'

, '""'"' ····~""""' """''""'""'"'"" '""' ..................................,

" .. ,,'.'!'.'1.'.. YP :'l"· ' ....................., •

"""'"""'

""'"

""'

2014-09-15 2014-09-13 2014-09-13 gffl@l~[([~SWGMåM Kortköp/uttag
-230,37 122 766,26
·2014-09-12... 2014-09-1·2···..····2014-09-12 ········~ÄNTIJM!Äl<~A ·······Kortköp/uttag ····-····································-395,68 ··· 122· 996,63 ·

~gE~'\i'IJi(

·2014-09-1.2 ··· 2014-09-12 ·····2014-09-12·········Ri~~"j;~Xllf
•···Kortköp/uttag···············-·-······················· ·256, 14 ···· 123 ·392,31 ..
.................................................................................. ,................................................. ............................................................................................................................................................................................

-

1.. . .~?..1..~:?..~.:.1...1.......... 2014-09· 1·1······ Wl\'i't!1!!l!m.ö1!\'.ij \........................ ·-·~-~:~.".t.:.~'.". '.~!:'.~~.!. . . . . . . . . . . . .:.~. .1..~:'.?..~. . . 1..~~..~~.~'.~~..
.??.1..~:?.~.:~..1. .... ??.~~:?..~:. :.1. . . . . ~.?. 1.~.:.?.~:.1. 1. . . . . . ~:~!ilWil ......................~~:.~.':t;_~;.~_;~1".'.~=.1-..................... :.7....~?.~:.?.°. . . 1.~?. ~.1?:.~~.
. ~~.1..~:~.11.:.1..

.2014-09-08 ... 2014-09-08········ 2014-09-08........ t.l!DJ1il!fl\Vif'9llr!\" ..............sg-bet.. via .internet...............................-600,oo ....135 .692,45.
2014-09-08 2014-09-08 2014-09-08
Bg-bet. via internet
-2 669,00 136 292,45
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-04
Kortköp/uttag
-757,36 138 961,45
., ..............................................................., .. ,. ................_,., ...................................................................-...........................................................................................................................................................
2014-08-28 2014-08-28 2014-08-28 ~~~~;!;7;,29/r?.68~ I Kortköp/uttag
-145,91 139 718,81
2014-08-28 2014-08-28

2014-08-28

~I~i!'E,[

Bg-bet. via internet

-43 741,00 139 864,72

(ti,]!'g!OO[Q~!!§mro'iL""I"

Pg-bet. via internet

-100,00 183 605,72

Pg-bet. via Internat

-1 000,00 183 949,26

................................................................................................................................................................................................._.,.,.~~................................................................................................................. ..
2014-08-28 2014-08-28 2014-08-28
.2014-08-22 .. 2014-08-22·········2014-08-22 .. ·

gtimf-41\"1fati.1l ······Kortköp/uttag ........................................._243,54 .... 183 .705, 72.

2014-08-18 2014-08-18

2014-08-18 ~(~ffl«,~\i

2014-08-18 2014-08-16

2014-08-16

iiili'Biii>1:BR~A'väesc· 1Kortköp1uttag

-243,54 184 949,26

2014-08-11 2014-08-11

2014-08-11

-EBk'llfäR2966M

Kortköp/uttag

-243,53 185192,80

.2014-08-04··· 2014-08-04········2014-08-04. ~qf~"lg.!;B'R,"4~F7'.6EI\ ··--····Kortköp/uttag ............................................-223,86···· 185 436,33.
2014-07-31 2014-07-31 2014-07-30
ifä~§$1MG9f"96;ill
Kortköp/uttag
-258,40 185 660, 19
.2014-07-28···· 2014-07-28 ...... 2014-07-28 .......J,\?fi:eli!Jm'i~P,(l:1;)~6SL .......Kortköp/uttag ...........................•................ -285,31···· 185 .91.8,59.
2014-07-28 2014-07-26 2014-07-26
RZ26$l: \ Kortköp/uttag
-213,06 186 203,90

2ö14:;;·:;:2:;···20,·;;:ar:2;;· 2ii"14:ö1:2:;······-

..................................................................................................................
2014-07-21 2014-07-21 2014-07-21

°'&US.4~\'Vl

Kortköp/uttag

-281,37 186 416,96

~

Kortköp/uttag
-276,80 186 698,33
."ll*R36WL
.............................................................................................................................................................................
..
2014-07-15 -§13.,~·:',l\g§o!?;.ljEfy1
Kortköp/uttag
-122,21 186975,13

...........................................................................................................................
2014-07-15 2014-07-15

..2014-07-09 .. 2014-07-09 ..... 2014-07-09 ..... ~~ffi,~~"'lX~~5il6M
2014-07-07 2014-07-07 2014-07-07
Bankenmis

\ .. Kortköp/uttag····· ............................... -223,85···· 187 .097,34.
överföring

-1921,00 187321,19

0

~?..:.~.:~.7.:.?.?. . . . .2014-01-01....... ~!l'.ok",t •··.·r·.·-1..................?.~:~?-~n..~·············-····· ...................:.1.. .~?~.:~:...:.~~-~~2.,}.~
. ~?..~.~:?..:.:.?~.....~?..1.~.:?.:.:.°..~.........~?..~.~:?.?:?.~. . . . .IH!B~~i~1!ffe. . •·.:. . . 1.............. ~~:~.:.t:.~!a..1.~1:'.~:.t. . . . . . . . . . . . . . . .:~?..?:.?.?....~..~1....?.~~.:.7. ~.
..~~.1..~:.°..:7.:?.?......

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBv!ForetagPlus?OldWindowSe... 2015-02-03

2014-07-04 2014-07-04

2014-07-04

·20·1·4-07-02 2014-07-02

2014-07-02

~pijlli!s!il:jj'tf. ,c ;
~A/inins'[j)"](/l6Jj i

Bg-bet via Internet

-250,00 191 596,76

Bg-bet. via Internet

-500,00 191 846,76

2014-07-01 2014-07-01 2014-07-01 CJ11n6nsf;älåli)lt" I Bg-b~t. via Internet
-500,00 192 346,76
........
,........................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................... .
.,.

2014-06-26 2014-06-26 2014-06-26
KF sammanträdes
Bg-bet. via internet
-705,00 192 846,76
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2014-06-23 2014-06-23 2014-06-23
Enligt avisering
-216,00 193 551,76
swedbank/sparbank
••••••Hm,.,,,.., •.,,..,,.,,,,,,,,,, .. .,,.,, .. ,., .. ,.,,,,,., .. ,.. ., """"'"'"'''"'"''""'""'""'"'"'''"'''""'''''''"''"'''"''"''"''''"'""'"" .. ""'"'''"""' ,.,,.,,,,,;.,.,.,,,,, .. ,.,.,.,.,.,.,,,.,.,., .. .,,.,,.,,. .. .,,..,,,,,o,mH,,O., .. , .. ., .. ,,..,,,,,,.,..,.,.,..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,OHO"HHHnO,O,

2014-06-18 2014-06-18

2014-06-18

Reseräknin

överföring

-3 627,10 193 767,76

.............................................................................w .. , ..........................................................................................................................,, ....................................................................................................................

2014-06-17 2014-06-17

2014-06-18

Insättning

101 290,32 197 394,86

··201·4:06-16 2014-06-16 2014-06-16 ~iJläll\W' •,' '',I
överfönng
-328,75 96104,54
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2014-06-11 2014-06-11 2014-06-11
@:IJ.i)fitnla!!tMe \
Bg-bel. via internet
-500,00 96 433,29

ll!@l!liiikin\JY~ -'\
Bg-bel. via internet
-400,00 96 933,29
2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04
.............................................................................................................................................................................................................................-.................................................................................................. .
2014-05-26 2014-05-26 2014-05-26 ~l'li1l]it,1q"1!\!'C\ \
Bg-bet. via internet
-400,00 97 333,29
.................................................................................................................................................................-----. ·. ·...................................................................................................................................................... ..
2014-05-20 2014-05-20 2014-05-20
dricka sup
överföring
-82,30 97 733,29

.............................................................................................................................................................................................................................................................. ,,. ...............................................................
2014-05-19 2014-05-19

2014-05-19

Reserersät

överföring

-296,00

97 815,59

"""""'•••"'"""•••n,.,,,,,.,,.,.,,.,,...,,..,.,.,,., •.,,.,,.,.,.,.,,..,,,., .. .,,,,.,.,..,,., •.,,.,.,..,,.,.,,.,,.,,.,.,,.,,,.,,.,.,,,.,.,.,.,,.,.,.,,.,,,..,,..,.,,.,.,,.,.,.,o,.,, •• ,.,,.,.,,.,,..,,.,., • .,,.,,..,,..,,,,.,.,.., •• ., .• ,,,,,o,.,,,.,,,.,..,,,,.,..,,..,.,.,.,,.,.,..,.,,..,,..,,.,.,,.,,.,.,uH"•"""'

2014-05-19 2014-05-19

2014-05-19

2014-05-12 2014-05-12

2014-05-12

Reserersät

överföring

-148,00

98111,59

Bg-bet. via Internet

-500,00

98259,59

......................................................................................................................................... _..,..... _·. ·-·1y3:r .; . ..................................................................................................................................................... .

WAfin011i\f'isili~1l1a·",·"1

?~!.~:?.::~~.....??.?~:.~::.!? ...~~~:~~~]!~:..._:........ -~~:.?.':':.~i~i~~='.~:.t....... ... ..... :~...~~::.~°---·· ~~.!.:~:~~
..~?..1~:?.~:?~.....~?..:.~:?..~.:~~. . . . . ~g~.~.:.~~.°..~...........~~,~~I~~~~~~~'.::~.:!. . . Bg-bet .. via internet......•......•..............:~~?..·.?.?....1.?.~...~~~:.:~..

.?.~!.~:.°..~:.!~..•

2014-05-07 2014-05-07

2014-05-08

2014

Insättning

100,00 101 794,59

........................................................................................... .................................................... ,,...................................................................................................................................................................,.........
~

2014-05-06 2014-05-06 2014-05-06 \!;~!i'\'.iil!IWFC:.~\ ·,
..........................................................................................................................................................

.~?.,~:?.::?.5.. . .??. '..~:?.::?.5.

~?..1.~.:?.5.:?.~. ......~~...1~.".'.6.~1a.r.i:i~'.'.1~1

Bg-bet. via internet
-500,00 101 694,59
. .....................................................................................................................................
-.........
.. ...~~:.~:.l:_~i a.i.~l".'.~~t.... . .

2014-04-29 2014-04-29

2014-04-29

2014-04-24 2014-04-24

2014-04-24

......... :~.~?5..'.°.~ . !.?.~. !.~~:.~~.

~@rtl!iifle.!. '!
Pg-bel. via internet
-445,00 104 819,59
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
~"6fäijla'IV" i

Bg-bet. via internet

-500,00 105 264,59

.2014-04-1·7··· 2014-04-1·7········ 2014-04-17··········~·e"!i~3:W'' -,,,......... sg-betvia.internet............................·500,00···· 105 .764,59.
2014-04-16 2014-04-16 2014-04-17
MEDLEMSAVGIF
Insättning
100,00 106 264,59
................................................ ................................................................................................................................................................. ,- ......................................................................................................... .
2014-04-14 2014-04-14 2014-04-14
Reseersätt
överföring
-1 879,25 106164,59
..................................................................................................................................................................................................... ,.... ..........................................................................................,.,..................... .
2014-04-14 2014-04-14 2014-04-14
Utgifter G
Överföring
-1 410,90 108 043,84
........................................................................................................................................................................................................... ,...........- ....................................................................................................
2014-04-14 2014-04-14 2014-04-14
Reseersätt
överföring
-185,00 109 454,74

-

-

'"''"'"'""''""""''"""''"'"'"'"""'·""'"""'"""'"'""".,"'""""'"'·"'"'''"'""."'"'"•""""'•"""''"""'"·""""'''"'"""""'"'""""""'"•""""""""'•-""'°""'"'"""""'""""'"''"'••"'"-'"''""""""""'""'"''"""""'•"""'"""'""""'
0

2014-04-14 2014-04-14

2014-04-14

~lffl&ff'.'. c ,

Overföring

-54,00 109 639,74

·iö14-o;;:;·ö··-iiii·;;:c;;;:;·a·······:;;0;·4:;:;;;:;·;:;········t~ri!li~11.1\1~11T~ 1:········-····-sg=-b~1:~i~·1~;~~~~;······················· :6oö:oo·····,os··asi·i;;··
1

............., .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

~.°..:~:°.1.:~~····· ~.~:.~.:°.~:.°..~.... -~V.i!!~..~'.~

. ~?..!.~.:?..~.:.?~...•.

!:.°.. :~.::.!.~

··-······· . .. _ överföring.......................... ..... :~.~.~:.::.~ ....

2014-04-02 2014-04-02 2014-04-02
telefonkatalog
.Bg-bet. via internet
-3 235,00 112 791,49
.............._.,,.,................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .
2014-04-02 2014-04-02 2014-04-02
Reseersält
överföring
-148,00 116 026,49
..............,....................................................................................................................................... .........................................................................................................................
2014-03-28 2014-03-28 2014-03-28
hyra täljstenen
Pg-bel. via internet
-300,00 116 174,49

-

2014-03-27 2014-03-27

2014-03-27

•!:lt'fififä1illiifjl

Bg-bel. via Internet

-363,00 116 474,49

................. ,-............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2014-03-24 2014-03-24 2014-03-24
Uppgift i din de
Bg-bel. via internet
-925,00 116 837,49
....................................................................................................................................................................................................................................- ......................................................................-, ...-,........
201.~:°..::~?. .._??, 1~:?.?.:2?.. ??.~~:?~:~°... ..!@.'!!.@1Jil!l1i!i!,~JJJ:[J_ _.. ...~~ :~.':t:~.i~ i~t.~'.~.".t.. . ... . .. :~.~~: ?..°.....1.!.?..:.~~:.~~.

-~

2014-03-18 2014-03-18 2014-03-1 a
Reseräknin
överföring
-514,00 118 400,49
............................................................................................................................- ........................................ .,............................... ..................................................................................................._............ .
2014-03-18 2014-03-18 2014-03-18
Reseräknin
överföring
-296,00 118 914,49
............................................................................................................................................................................................................_,.,,,,,.......................... ,............. ,.................................................................. .
2014-03-17 2014-03-17 2014-03-17
Medverkan i komm
Bg-bet. via internet
-854,00 119 210,49
.................................................................................................................................................................................................................
,, ................................................................................ ............................ .
2014-03-13 2014-03-13

2014-03-13

FASTRÄNTEKONTO

Uttag

-

-250 000,00 120 064,49

. 2014-03-04 ... 2014-03-04 ....... 2014-03-04 ........WPäriFfÖ~il· .... •· S' ........Bg-bel. _via internet ..............................-500,00 ,.,. 370 .064,49
2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04
blommor avtackn
Bg-bel. via internet
-400,00 370 564.49
.................................................................................-.......... -............ _,, ..._.. ,, ............-......................- ........_,,,...................................................................................................." ........................................,.., .. .

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/Porta!BvIForetagPlus?OldWindowSe... 2015-02-03

Sida 4 av 4

2014-03-03 2014-03-03

2014-03-03

Silverglans

Bg-be!. via internet

-1 750,00 370 964,49

.................................................................................................................................................................................................... ............................. ................................................................. .,..........................
~

2014-03-03 2014-03-03

2014-03-03

tågbiijätter w

~

Pg-bet. via internet

-3 906,00 372 714,49

.2014-02-27 ... 2014-02-27 ........2014-02-27 .........irtnffiif···"·. ]• .................. Bg-ba!.. via. internet ............................. -894,00_...376_ 620,~9.
2014·02-21 2014-02-21

2014-02-21

Kvitto årsmötes

överiörlng via
-1 291,90 377 514,49
interne!
,,,.,,.,. ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,,.,,,,. .. ,.,. .. ,,,,, .. ,,, .. ,.,,,.,,,,,,,o,,,,, .. ,,.,,,.,,,.,,,, .. ,,,,,,,,, .. .,.,,.,,,,,.,,, .. ,.,,.,,,.,,,,,,,,,,,,. .. ,,,,.,,,..,., • .,,,.,,.,.,,.,,,.,,,,,,,,.,,.,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,.,., .. ,,.,,,,,,.,,.,,..,,,,.,m,..,,.,,,.,.,., ......... .,,.,,,..,,
2014-02-12 2014-02-12

2014-02-13

PARTISTÖD

Insättning

132 156,00 378 806,39
Nästa

I
'·

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/Porta!Bv!ForetagPlus?OldWindowSe... 2015-02-03

lnk. ~_,,'.I

Redovisning av utbetalt lokalt partistöd 2014
Lokaltpartistöd

256.542 kr

Val kostnader

193.521 kr

(agitation, information)

Kostnad partiexpedition

42.500 kr

Utbildningar

14.600 kr

Partistödet har används enbart till lokal parti verksamhet.

Ordförande Glenn Andersson

Kassör Ulrika Spårebo

-07- 15

-·~L. c_ C.

'
I

i)i-\t./-. ,,CP, i/,:)[ f;,J
r()lll!llliil:.iiy,c!~ens \Ö{'v;:rliflifl(J

Resultatrapport
Vlinsterpartlet I Sala, 955556-4872 (VP01)

l11lt

Period: 1401-1412
Senast reg verillkat A:55, Avsl:1
Ulskliven: 15030713:44 av MA

Benämning

,'.,,/!,)

··G /·· j ;,.-,

U-10:075

'

'~~l1L_f'"~"'
_!

Rapporten omfattar olästa redovlsnlngspertader.
Konto

··,qcf

Sid 1 (av 1)

l

AIIVllc

Föregäende dr
1301-1312
(t/aj

\

Resultat

Ackumulerat

1401-1412

1401-1412

RÖRELSENSINTÅKTER
ÖV!!ga rörelselnläkter
3987

"--..<'

0,0

0%

54418,00

54418,00

Summa &niga rörelselntäkter

Erhållna kommunala bidrag

0,0

001o

54 418,00

54418,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

0,0

0%

54 418,00

54418,00

0,0

0%

-54428,00

-54428,00

Summa material och varor

0,0

0%

-54 428,00

-54 428,00

BRUTTOVINST

0,0

0%

-10,00

-10,00

0,0
0,0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0~
0%
0%
0%

000,00
-541,00
-3 000,00
-1 250,00
-500,00
-319,90
-1913,00
•275,00
-79,90
-1 BB3,00
-,2 476,00
-469,60
1432,00
·150,00
-4 000,00
-490,00

-9000,00
-541,00
-3 000,00
-1250,00
-500,00
-319,90
·1 913,00
-275,00
-79,90
-1 883,00
-2476,00
-469,50
1432,00
·150,00
-4 000,00
-490,00

0%

-24 915,30

-24 915,30

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4011

'-•

Vaf 2015

öv~ga extema kostnader
5010
5800
5910
5990
6070
6110
6130
6150

6250
6500
6530

6570
6981

6982
6990

6992

Lolcalhyra
Resekoslneder
Hemsida
övr reklam och PR
Miiteskostnader, fika
Kontoramatenel
Annonser/reklam
Trycksaker
Postbelonlran
Distriklsuljåmning
Redovlsnlngstjänster
Bankkostnader
F6r0'11ngaavg, evdra9sgllla
Föranlngoavg, e/ avdragsg'dla
Kultursodala p~set
övr ex! kosln, ej avdragsgilla

o.o
q,o
o..o
q.o
o..o
~.o

0,0

O'!(,

o~o

0%
0%

0,0
0,0

O'!(,

o~o

o~o i
o~o I'
0,0

I

-$

Summa övriga externa kostnader

0,0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

0,0

0%

-79 343,30

.79 343,30

RÖRELSERESULTAT

0,0

0%

-24 925,30

·24 925,30

I 0%

-234,00

-234,00

0%

-234,00

-234,00

0%

-25159,30

-25159,30

0%

-25159,30

·25159,30

I

Resullat fdin finanslalla lnveBterlngar

i 0,0

'I

Summa resultat från ffnansfetra Investeringar

i 0,0

I

RES EFTER FINANSIELI.A POSTER

: 0,0

8422

Dröjsmälsränlor lev.skulder

ÅRETS RESULTAT

I

0,0

!

-- ---

I

I

I

'

I

I

Balansrapport

I

Sid 1(av1)

I

U,,,l<tlfta-lD: 076

Vänste,partlet I Sala, 95&S56-48'12 (VP01)
Pe~od; 1401"1412
Senast ,eg verifikat: A:55. Avsl:1
Utsk~ven: 15030713:44 av MA

,I
I.

Rapporlen omfattar olästa redovisningspetioder.

i.

Konto

Benämn/(!//

lngäende bal
140 n~.

flJrfjndfing
1401-1412

Utgilond• balans
141231

TILLGÅNGAR
OMSÄTININGSTILLGÅNGAR
Kassa och bank
1920

.......,

·,'

P/usGlro

-25169,30

83 754,50

Summa kassa och bank

108 913,

-25159,30

83 754,50

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR

108 e13.åa'

-25159,30

63 754,50

SUMMA TILLGÅNGAR

108913,

-25159,30

83 754,50

-77026, 0
0,
-31887,

o.oo
-31 BB7,10
31 887,10

-77026,70
-31 887,10
0,00

0,00

-108 913,80

0.00

-106 913,80

-25159,30

-25159,30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2061
2098
2099

Eget kapltal
Vinst/förlust f!lregilende år
Arets resullat

~I

SUMMA EGET KAPITAL

-108 913,

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-108 913, 0

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT

o,do

REVISIONSB1RÅTI'ELSE

i
I

'

'

Undertecknade, som av Vänsterpartiet i Sala utsetts att granska
'
räkenskaperna för år 2014, får efter ful)gjort uppdrag avge följande
revisionsberättelse.
i
·
.

'

i

Vi har granskat föreningens räkenskap~r och andra handlingar som
lämnar upplysning om föreningens eko~omi, Inkomster och utgifter under
året samt föreningens ställning vid ver~amhetsårets slut framgår av
bifogade utdrag ur räkenskaperna.
1

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning,
tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarfrib,et för förvaltningen under
verksamhetsåret 2014.

Sala i mars 2015.

{.Jef"
Bengt Löfling

.Jt~~~
Marianne Pierrou

/

,.

REDOVISNING FÖR PARTISTÖD

2014

~'le SALAS I

't~BÄSTA.

,.,

Resultatrappolt
Sida 1 (1)

SALAS BÄSTA 802452-7262

Utskriven: 2015-01-06 18:30:26

Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2014-01-01 -2014-12-31

Senaste ver.nr: A55
Perioden

Perioden I
Föregående år,totalt

Föregående år,
totalt

Rörelsens intäkter och lagetförändring
Övriga rörelseintäkter

3987 Erhållna kommunala bidrag
S:a övrig~ rörelseintäkter
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

Bruttoresultat

101 062,00

102,6%

98 527,00

101 062,00

102,Go/o

98 527,00

101 062,00

102,Go/o

98 527,00

101 062,00

102,6%

98 527,00

Övriga externa kostnader

5199 Övr fast.kostn, ej avdragsg

-1 652,00

0,00

5410 Förbrukningsinventarier

-1 433,00

0,00

-213,00

0,00

-71 324,61
-18 472,00

170,4%

-41 851,00
-14 883,00

6530 Redovisningstjänster

-4 836,00
0,00

32,5%

-0,0o/o

-906,25

6570 Bankkostnader

-3 003,00

89,6%

-3 351,00
0,00

430 16o/o
180 1 0°/o

-3 048,00

5460 Förbrukningsmaterial
5910 Annonsering

5930 Reklamtrycksaker/direktreklam
, 6410 Styrelsearvode

6970 Tidningarltidskrifter/facklitt
6992 övr ext kostn, ej avdragsgilla
S:a Övriga externa kostnader

0,00

-1 207,00
-13 125,00
-115 265,61

i

-64 039,25

I

I.·

'

Personalkostnader

7510 Lagstadgade sociala avgifter
7610 Utbildning
s:a Personalkostnader

S:a Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella Intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Beräknat resultat:

-4 163,64
-350,00

30,8%

-13 508,00

.4 513,64

33,4%,

-13 508,00

-119 779,25

154,5%1

-77 547,25

-18 717,25
-18 717,25
-18 717,25
-18717,25
-18 717,25
-18 717,25
-18 717,25

•89 12o/o
-89,2o/o
-89,2%
-89,2%
-89,2°/o
•89,2o/o
-89,2o/o

20 979,75
20 979,75
20 979,75
20 979,75
20 979,75
20 979,75
20 979,75

o,oq

/7

i

/

I

"i!

Balansrapport
Sida 1 (1)

SALAS BÄSTA 802452-7262

Utskriven: 2015-01-0918:31:57

Vald perlod: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31
Senaste var.nr: A55
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

53 909,75

53 909,75

-18 717,25

35 192,50

53 909,75

53 909,75

-18 717,25

35 192,50

53 909,75

53 909,75

·18 717,25

35192,50

53 909,75

53 909,75

-18 717,25

35192,50

TILLGÅNGAR
Omsättningstiligångar

Kas·sa och bank
1930 C~eckräkningskonto

S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

5:a TILLGÅNGAR

i

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

"I,,i.

Eget kapital

,.

Balanserat kapital

2oåa

VinsUförlust föregående år

S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat;

':,1;:i

-53 909,75

-53 909,75

0,00

-53 909,75

.53 909,75

.53 909,75

0,00

.53 909,75

-53 909,75

.53 909,75

0,00

.53 909,75

.53 909,75

.53 909,75

0,00

-53 909,75

0,00

0100

-18 717,25

-18 717,25

II

l

Huvudbol<
Sida 1 (4)

SALAS BÄSTA 802452-7262

Utskriven: 2015-01-06 18:33:58

Vald period: Hela räkenskapsåret

Urval av momskader: Alla

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Urval av konton: Alla

Senaste ver. nr: A55
Konto

Datum

Ver.nr

1930 CheckräkningsktiJlto

2014-01-17
2014-01-20
2014-01-30
2014-02-12
2014-02-12
2014-02-20
2014-02-20
2014-02-26
2014-02-27
2014-03-20
2014-03-21
2014-04-22
2014-05-15
2014-05-15
2014-05,20
2014-06-17
2014-06-23
2014-07-14
2014-07-14
2014-07-14
2014-07-14
2014-07-16
2014-07-16
2014-07-21
2014-07-25
2014-07-30
2014-08-14
2014-08-14
2014-08-14
2014-08-19
2014-08-19
2014-08-20
2014-08-20
2014-08-25
2014-09-09
2014-09-09
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-18
2014-09-19
2014-09-19
2014-09-19
2014-09-19
2014•09-22
2014-09-25
2014-10-06
2014-10-06
2014-10-06
2014-10-08

Debet

Text

Kredit

Saldo

·' ;i-,--, : ··:;,:-/rs::,,;,,,_ · -... ; ~';J}t1\1;;1:ri\~-t~wt:::l'.~'::{;?'' ·: :;'.:: {;J~flij-~'.: -- · ::t.i1~i~ir~··' ··

lnf)åencie bEllans

53 909,75

Ingående saldo

53 909,75

A1
1A2
A3
A4
A5
A6
A7
AB
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A9
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A35
A31
A32
A33
A34
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50

Biljett föreläsning ME
Enligt avisering swedbank/sparbank
Webbhotellet
Bankgiro inbetalning
SIivergians

Roll-up o broschyrer
Enligt avisering swedbank/sparbank
Biijetter Silverglans
LOOPIA
Enligt avisering swedbank/sparbank
Utlägg Salas Bäs
~nligt avisering swedbank/sparbank
Utlägg Salas Bäs
Salas Bästa Anno
Enligt avisering swedbank/sparbank
Utlägg annonseri
Enligt avisering swedbank/sparbank
facebookannonser
utlägg 8 juli mö
facebookannonser
facebookannonser
Kepsar och tröjor
utlägg knappar S
Enllgt avisering swedbank/sparbank
Vatten torget
Annons SA
Bidrag till skogsbranden
FB Annonsering 1
FB Annonsering 1
torgetplats valet
Salafestivalen
Enligt avisering swedbank/sparbank
FB Annonsering "
Knapp cykelväg
1-7 sept FB Anno
Augusti 15-31 au
ReKlamplats KeLo Cup
Mökllnta veckan
FB Annonsering 9
LINKAN REKLAMBYRA
Val annonser
Valvaka mat partiet
Annonsering SA
Utlägg blommor o
Enligt avisering swedbank/sparbank
Sala Allehanda annonserin
Tac.k Annons Sala AHehand
Kela Cup, söndagen

Möte med Väsbys bästa
Skstt o arbetsgavgf

350,00
937,50
109,00
101 062,00
3 750,00
7 688,00
187,50
1 313,00
999,00
187,50
404,00
187,50
158,00
2 400,00
187,50
3 252,29
187,50
564,96
1 433,00
208,37
1 361,54
3 450,00
3167,00
187,50
213;00
2 550,00
2 000,00
2 813,69
892,81
250,00
3 125,00
187,50
500,00
486,00
1 417,50
1 669,21
1 000,00
2 000,00
1 103,24
3 681,00
33 800,00
5 250,00
3 488,00
79,00
190,50
1 769,00
6 300,00
1 000,00
1 573,00
4 163,64

53 559,75
52 622,25
52 513,25
153 575,25
149 825,25
142 137,25
141 949,75
140 636,75
139 637,75
139 450,25
139 046,25
138 858,75
138 700,75
136 300,75
136113,25
132 860,96
132 673,46
132 108,50
130 675,50
130 467, 13
129105,59
125 655,59
122 488,59
122 301,09
122 088,09
119 538,09
117 538,09
114 724,40
113 831,59
113581,59
110 456,59
110 269,09
109 769,09
109 283,09
107 865,59
106 196,38
105 196,38
103 196,38
102 093, 14
98412,14
64612,14
59 362, 14
55 874, 14
55795,14
55 604,64
53 835,64
47 535,64
46 535,64
44 962,64
40 799,00

7
SALAS BÄSTA 802452-7262

Sida 2 (4)
Utskriven: 2015-01-06 18:33:58

Vald period: Hela räkenskapsåret

Urval av momskader. Alla

Räkenskapsår: 2014-01-01 • 2014-12-31

Urval av konton: Alla

Senaste ver. nr: A55
Konto

Datum

Ver.nr

2014-10-06
2014-10-20
2014-11-20
2014-12-12
2014-12-22

A51
A52
A53
A54
A55

Text

Arvode september
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Domännamn
Enligt avisering swectbank/sparbank
Summa perioden I Utgående saldo

Debet

Kredit

Saldo

101 062,00

4 836,00
187,50
187,50
208,00
187,50
119 779,25

35 963,00
35 775,50
35 588,00
35 380,00
35 192,50
35192,50

I

, >K-~i~~·&\!~~,-',_: :._\~.1fl:~t-~:~·:·:'.

2oss.•:v1.iisi/t~hlJ1c@it\j'(~ij~~rde~ftE:Ii·

.53 909,75
.53 909,75

Ingående balans
Ingående saldo
Summa perioden I Utgående saldo

0,00.

0,00

-53 909,75

101 062,00
101 062,00

0,00
-101 062,00
-101 062,00

3987 Erhållnå kpflln:iunal.ä,bi\![ag
lngå_ende saldo

2014-02-12

5199

A4
Bankgiro Inbetalning
Summa perioden I Utgående saldo

0,00

övr (a~t.kos.i,j/fe/ay,drågsg

'G · · · · 1~Qå~ridå sald0 · · ,

2014-09-19
2014-10-06

A44
A49

Utlägg blommor o
Möte med Väsbys bästa
Summa perioden I Utgående saldo

5410 f~if:iN\lr~ffii~inv,en'ifil:i;f,;
Ingående saldo
2014-07-14 A19
utlägg8Julimö
Summa perioden I Utgående saldo

0,00

79,00
1 573,00
1 652,00

0,00

.

1 433,00
1 433,00

0,00

A25

Vatten torget

1 433,00
1 433,00

·• .,..,_.,._-,:;,,_::'rr-' 1."r",- · >-/,:t:,
. ~_,_;c-:1\JJN_if} ;:;:,· · ·- ~---0i·.J=

0,00

Ingående saldo
Summa perio·den I Utgående saldo

,.~\-

0,00

5460 Förbrukrilrigsinaterial · ' ·
2014-07-25

79,00
1 652,00
1 652,00

213,00
213,00

0,00

213,00
213,00

5910 .Ann6ilser_ing ._ .
Ingående saldo

2014-01-30
2014-05-15
2014-06-17
2014-07-14
2014-07-14
2014-07-14
2014-07-30
2014-08-14
2014-08-14
2014-08-19
2014-08-20
2014-09-09
2014-09-09
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-16

A3
A15
A17
A9
A20
A21
A26
A28
A29
A35
A32
A34
A36
A37
A38
A39

Webbhotellet
Salas Bästa Anno

Utlägg annonseri
facebookannonser
facebookannonser
facebookannonser
Annons SA

FB Annonsering 1
FB Annonsering 1
Salafestlva!en
FB Annonsering "

1-7 sept FB Anno
Augusti 15-31 au
Reklamplats Kela Cup
Möklinta veckan
FB Annonsering 9

109,00
2 400,00
3 252,29
564,96
208,37
1 361,54
2 550,00
2 813,69
892,81
3 125,00
500,00
1 417,50
1 669,21
1 000,00
2 000,00
1 103,24

0,00
109,00
2 509,00
5 761,29
6 326,25
6 534,62
7 896,16
10446,16
13 259,85
14152,66
17 277,66
17 777,66
19195,16
20 864,37
21 864,37
23 864,37
24 967,61

7

,,/''

Sida 3 (4)

SALAS BÄSTA 802452-7262

Utskriven: 2015-01-06 18:33:58
Urval av momskoder: Alla

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31

Urval av konton: Alla

Senaste ver. nr: A55
Konto

Datum

Var.nr

Text

2014-09-19
2014-09-19
2014-09-25
2014-10-06
2014-10-06

A41

Valannonser

A43
A46

Annonsering SA
Sala Allehanda annonserin

A47
Tack Annons Sala Allehand
A48
KeLo Cup, söndagen
Summa parioden I Utgående saldo

Debet
33 800,00
3 488,00
1 769,00
6 300,00
1 000,00
71 324,61

Kredit

Saldo

0,00

58 767,61
62 255,61
64 024,61
70 324,61
71 324,61
71 324,61

...-.. ~ f}.},~f:t:(.}'i:\8

5930 Rekl~rritr.y~~~:1;1:kår/~!i:.,.ij~i~klam

0,00

Ingående saldo

2014-02-20
2014-07-16
2014-07-16
2014-08-25
2014-09-18

A6
A22
A23
A33
A40

Roll-up o broschyrer
Kepsar och tröjor
utlägg knappars
Knapp cykelväg
LINKAN REKLAMBYRÅ
Su.rnma perioden I Utgående saldo

7 688,00
3 450,00
3 167,00
486,00
3 681,00
18 472,00

0,00

7 688,00
11138,00
14 305,00
14 791,00
18 472,00
18 472,00

0,00

4 836,00
4 836,00

641 O Styrelsearvode

0,00

Ingående saldo

2014-10;08

A51

Arvode september

Summa perioden I Utgående saldo

836,00
4 836,00

,-,4

657,li_ Bäiikkostiiader. ' ·.

·ln{Jåe~d,~ ;aido

2014-01-20
2014-02-20
2014-03-20
2014-04-22
2014-05-20
2014-06--23
2014-07-21
2014-08-20
2014-09-22
2014-10-20
2014-11-20
2014-12-22

A2
A7
A 11
A13
A 16
A18
A24
A31
A45
A52
A53
A55

Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbanklsparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbanklsparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbanklsparbank
Enligt avisering swedbanklsparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Enligt avisering swedbank/sparbank
Summa perioden I Utgående saldo

0,00
937,50
187,50
187,50
187,50
187,50
187,50
187,50
187,50
190,50
187,50
187,50
187,50
3 003,00

0,00

937,50
1 125,00
1 312,50
1 500,00
1 687,50
1 875,00
2 062,50
2 250,00
2 440,50
2 628,00
2 815,50
3 003,00
3 003,00

0,00

999,00
1 207,00
1 207,00

.6970 Tid ni nijar/iidskrlf!~t/facklitt

0,00

Ingående saldo

2014-02-27
2014-12-12

A10
LOOPIA
A54
Domännamn
Summa perioden I Utgående saldo

999,00
208,00
1 207,00

6992 Övr e"t kostn, ej avdragsgilla ..

0,00

Ingående saldo

2014-02-12
2014-02-26
2014-03-21
2014-05-15
2014-08-14
2014-08-19
2014-09-19

AS
AB
A12
A14
A27
A30
A42

Silverglans
Biljetter Silverglans
Utlägg Salas Bäs
Utlägg Salas Bäs
Bidrag till skogsbranden
torgetplats valet
Valvaka mat partiet

3 750,00
1 313,00
404,00
158,00
2 000,00
250,00
5 250,00

3 750,00
5 063,00
5 467,00
5 625,00
7 625,00
7 875,00
13125,00

/

7

/
_/

Sida 4 (4)

SALAS BÄSTA 802452-7262
Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2015-01-06 18:33:58
Urval av momskader: Alla

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31
Senaste ver. nr: A55

Urval av konton: Alla

Konto

Datum

var.nr

Text

Summa perioden I Utgående saldo

Debet

Kredit

Saldo

13125,00

0,00

13 125,00

0,00

4 163,64
4163,64

350,00
350,00

0,00

350,00
350,00

220 841,25

220 841,25

75.1 o Lagsta~g~~~,~~11~1ara,fgi(tai}
0,00

Ingående saldo

2014-10-08

Skatt o arbetsgavgf
Summi:I perioden I Utgående saldo

ASO
1

4 163,64
4 163,64

7~11( lltbildnlng
0,00

lngåt3'nda saldo

2014-01-17

Biljettföreläsning ME
Summa perioden I Utgående saldo

A1

Omslutning:
*=Raden ingår i en.korrigering

Jill Roos
Ämne:

Från:

VB: Intyg från SBA

SALA KOMMUN

Lars-Göran Carlsson

Skickat: den 30 november 2015 11 :44

Kommunstyrelsens förvaltning

Till: Jill Roos

lnk.

Ämne: VB: Intyg från SBÄ

20!5 -11- 3 0

Diarie~ , , •
Opb:

Från: Magnus Eriksson
Skickat: den 30 november 2015 10:59
Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se>
Ämne: Intyg från SBÄ

Till
Kommunstyrelsen i Sala kommun Sala 2015-11-30

Intyg granskningsrapport partistöd 2014

Härmed intygas att inlämnad granskningsrapport
avseende partistöd 2014 är korrekt.

Magnus Eriksson
Gruppledare, Salas Bästa

Skickat från min iPad

1

.1

-:,.-:1, IAkt!Ji/aga i/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

fiSALA

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

(,1;~ 7?,

2015

2015-12-01

Dnr 2015/700

§ 194

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018
INLEDNING
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet ska
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma
lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet. Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram och det utgår ifrån resultaten i
räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner. Innan
handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige har det remitteras till berörda myndigheter.

Beredning
Bilaga KS 2015/204/1, missiv
Bilaga KS 2015/204/2, förslag till handlingsplan
Bilaga KS 2015/204/3, riskinventering och analys
Ledningsutskottet 2015-10-20, § 231
Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 186
Bilaga KS 2015/204/4, missiv
Bilaga KS 2015/204/5, handlingsprogram
Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018, Bilaga KS
2015/204/5.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018, Bilaga KS
2015/204/5.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

bilaga KS 2015/204/4
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för skydd mot olyckor - 2015-2018
Ärende
Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] framgår att handlingsprogrammet
skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av
samma lag att programmet bl.a. skall ange målet för kommunens verksamhet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bör
antas under det första året i mandatperioden.
Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor, och
det utgår ifrån resultaten i Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala
och Heby kommuner. Innan handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige ska det
remitteras till berörda myndigheter.
Handlingsprogrammet har varit på remiss hos berörda myndigheter och har, där så
varit påkallat, reviderats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att bilagt Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun fastställs

Göran Cederholm

Reviderad Bilaga KS 20lS/ 2 0 4 /S
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Kapitel 1
Inledning
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första
paragraf att denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom
och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor.
Vidare definieras begreppet räddningstjänst i andra paragrafen:
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom eller miljön.
Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen
och omständigheterna i övrigt.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd på kommunfullmäktiges uppdrag för programmens
utförande och uppföljning.
För arbetet enligt uppställda mål i nämnderna ansvarar; socialchef, skolchef, samt kontorschefer
inom kommunstyrelsens förvaltning.

Ansvar
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö. Den enskilde
har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas alla människor, men även
alla företag, organisationer och myndigheter.
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som syftar till att
förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som inträffar. Kommunens
räddningstjänst ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera situationen.
Handlingsprogrammet beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av räddningstjänsten
Sala-Heby.

Syfte
Handlingsprogrammet är kommunens dokument för arbete med skydd mot olyckor,
vilket även inkluderar de olyckor som inte leder till en räddningsinsats. Syftet är att
samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och skadeavhjälpande verksamhet
och åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och trygghet.
Handlingsprogrammet skall enligt lagen innehålla kommunens mål för verksamheten,
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, hur
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras, samt vilken
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser i
fred och under höjd beredskap. Verksamhetsmålen rubriceras i LSO som säkerhetsmål och
prestationsmål, men benämns i handlingsprogrammet som inriktningsmål och indikatorer.
Strävan i det olycksförebyggande arbetet har varit, och skall alltjämt vara, att arbeta utifrån ett
medborgarperspektiv.
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Risker för olyckor i kommunen som kan leda till räddningsinsats
Risker för olyckor i kommunen som kan leda till en räddningsinsats har inventerats och
analyserats i ett särskilt dokument "Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och
Heby kommuner" som finns tillgängligt på kommunens hemsida.
Nedan redovisas en sammanfattning gällande Sala kommun.

Naturrisker
Det finns stora skogsområden och beroende på den låga befolkningstätheten är risken stor för
att skogsbränder förblir oupptäckta under lång tid.
Sala silvergruvas vattensystem kan vid dammbrott översvämma stora delar av Sala tätort.
Friluftsliv i anslutning till gruvhål och vattensystem leder till risker för ras/nedstörtning och
drunkning.
Näringslivsrisker
Två verksamheter som av Länsstyrelsen klassats som "farlig verksamhet'' finns i Sala, men i
övrigt utgörs riskerna företrädesvis av mindre industrier, bensinstationer och större lantbruk
med djurhållning.
Tekniska försörjningsrisker
Dessa utgörs primärt av vattentäkter, ett antal värmecentraler och avloppsreningsverk.
Samlingsplatsrisker
Det finns inom kommunen ett fängelse, ett antal hotell/pensionat, ett stort antal förskolor och
skolor, ett antal vårdanläggningar samt ett större antal samlingslokaler av varierande storlek.
Transportrisker
Farligt Godsolyckor på väg 56 ("räta linjen" mellan Norrköping och Gävle) och väg 70 utgör den
största transportrisken. Utöver denna risk tillkommer trafikolyckor rent allmänt, samt även
järnvägen med sina transporter.
Övriga risker
Den gamla trähus bebyggelsen i Sala centrum utgör en betydande risk.
l övrigt finns en potentiell personrisk då livräddande insats med rökdykning inte kan
genomföras initialt inom Hedåker, Möklinta och Ranstas primärområden.

Normal årlig utryckningsfrekvens
l medeltal för de senaste tre åren har det utförts ca 240 utryckningar årligen för kommunens
fyra brandstationer. De vanligaste larmtyperna är trafikolyckor, brand i byggnad samt skogs och
gräsbränder.
Genomsnittligen skadas ett drygt 40-tal personer årligen i trafikolyckor.

Nationella mål enligt lagen om skydd mot olyckor
Lagen om skydd mot olyckor stadgar följande nationella mål:
Denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett
med hänsyn till de lokalaförhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras
ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
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De nationella målen har i kommunfullmäktiges perspektiv "medborgare" brutits ner till
inriktningsmålet "en trygg och säker kommun":
De som bor och arbetar eller av andra skäl vistas i Sala kommun skall känna sig trygga i sin
vardag, och med hjälp av utbildningar och information, kunna ta ansvar för sin egen säkerhet. Där
den enskildes kunskap och förmåga inte räcker till, skall räddningstjänsten på ett kompetent sätt
vara behjälplig.

Kapitel 2
Kommunens räddningstjänst
Enligt avtal mellan Sala och Heby kommuner, enligt 3 kap. 12 § LSO, förbinder sig Sala kommun
att utföra såväl de uppgifter som åvilar Heby kommun enligt både LSO och förordning
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), som det som regleras i Heby kommuns
handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Tjänsterna som räddningschef och stfräddningschef/-er är gemensamma för båda
kommunerna.

Kommunens styrning och ledning för att förebygga och hantera olyckor
Styrmodell
Kommunfullmäktige styr verksamheten genom att i den strategiska planen fastställa de
ekonomiska ramarna och mål för kommunens verksamhet under de kommande tre åren. Målen
utgår från kommunens vision och är uppdelade i fyra perspektiv, där handlingsprogrammet är
kopplat till perspektivet "medborgare". Målen skall vara mätbara och mätbarheten nås genom
indikatorer.
Syftet med inriktningsmålen inom respektive perspektiv, är att tydligt visa vilken övergripande
riktning nämnderna ska arbeta mot och vilka områden som ska prioriteras under planperioden.
lnriktningsmålen, med tillhörande indikatorer, skall i tillämpliga delar ingå i nämndernas
verksamhetsplaner.
1verksamhetsplanerna skall anges de aktiviteter som nämnderna planerar att genomföra för att
uppnå målen i den strategiska planen. Verksamhetsplanerna finns tillgängliga på kommunens
hemsida.

Aktuella indikatorer för målet "en trygg och säker kommun" anges i kapitel 3.

Kapitel 3
Indikatorer
Måll
Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015
Mål2
Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018
jämfört med 2015
Mål3
Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018
jämfört med 2015
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Uppföljning
Inriktningsmålen följs upp på aktivitetsnivå i samband med delårsrapport och årsredovisning
tillsammans med det ekonomiska utfallet. En slutgiltig utvärdering av målet "en trygg och säker
kommun" görs i samband med mandatperiodens slut dvs. 2018.

Kapitel4
Program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
Förebyggande verksamhet

Kommunens inriktning
Det förebyggande arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att behovet av räddningstjänstinsatser i
kommunen minskar. Antalet insatser i förhållande till medborgarantalet mäts av Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Kommunens inriktning är att komma under
medelvärdet i kommungruppen.
Kommunen skall identifiera och analysera de olyckor som inträffar inom Sala kommun, och
detta i samverkan mellan berörda kommunala förvaltningar. Kommunen ska även genomföra
olycksorsaksundersökningar 1 och resultaten från dessa ska användas i det skade- och
olycksförebyggande arbetet med syfte att minska såväl antalet olyckor, som konsekvenserna av
dessa.
Samordningen av de förebyggande insatserna mellan kommunens förvaltningar sker via
kommunens risk & säkerhetsgrupp, samt även via plansamverkan (risk och säkerhet i den
fysiska planeringen).

Kommunens åtgärder för att förebygga brand.
Åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder ska prioriteras. Kommunen
ska på olika sätt främja systematiskt brandskyddsarbete för alla verksamheter, från bostäder till
komplicerade objekt. För de objekt som lagen kräver skriftlig redogörelse för ska kommunen
utöva tillsyn.
Kommunen ska på alla sätt verka för att alla bostäder i kommunen har brandvarnare'. Bland de
metoder som kan användas för att uppnå ovanstående kan särskilt information, utbildning och
tillsyn nämnas.
Det skall årligen upprättas en tillsynsplan, vilken finns tillgänglig på kommunens hemsida.
Kommunen beslutar i särskild ordning om föreskrifter i brandförebyggande syfte gällande
rengöring (sotning) samt svarar genom skorstensfejarmästaren för att brandskyddskontroll
utförs på sådana anläggningar.
Sotningsfrister, sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll finns tillgängliga på kommunens
hemsida.

Kommunens åtgärder för att förebygga andra slags olyckor.
I enlighet med intentionerna i lagen om skydd mot olyckor och kommunens målsättningar,
verkar Sala kommun för att åstadkomma skydd även mot andra slag av olyckor än bränder.
Särskild uppmärksamhet riktas mot fallolyckor bland äldre, oskyddade trafikanter samt olyckor
med barn inblandade. Vidare ska den enskildes förmåga att själv agera vid en inträffad olycka
stärkas. När enskilda människor gör goda förstahandsinsatser, under den tid som förflyter
Rutin för detta arbete finns reglerat i separat dokument som finns på kommunens hemsida
Den rådande situationen inom Sala kommuns tätorter framgår av dokumentet Räddningstjänstens
riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner. vilket finns på kommunens hemsida
1
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mellan det att olyckan inträffat till dess att räddningsinsatser påbörjas, kan ofta konsekvenserna
av skadorna minskas kraftigt.
Eleverna i skolan skall senast under högstadiet ha erhållit kunskap i att göra förstahandsinsatser
vid brandtillbud, akut sjukdomsfall och vid trafikolycka.

Den enskildes ansvar
Kommunen hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Kommunen kan
bistå med utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete.

Räddningstjänst
Kommunens resurser för räddningsinsats
Under denna rubrik redovisas räddningstjänsten Sala-Hebys samlade resurser.
För ledning av räddningsinsatser finns:
• Räddningschefi beredskap (normativ och strategisk ledning)
• Stabschef/ledningsoperatör (från 2016-03-08)
• Insatsledare (operativ ledning av större insatser, eller insatser som engagerar flera
brandstationer)
• Styrkeledare hel- och deltid (operativ ledning av mindre insatser)
För utförande av räddningsinsats finns brandstationer i:
Ort

Numerär

Anspänningstid (tid till
utryckning från
brandstationen)

Möjlighet till
invändig
livräddning'

Sala

Styrkeledare+3 brandmän/Heltid
1 brandman/Deltid
Styrke ledare/arbetsledare+ 1
brandman/Deltid
Styrkeledare+2 brandmän/Deltid
Styrke ledare/arbetsledare+ 2
brandmän/Deltid
Styrkeledare+S brandmän/Deltid
Styrkeleda re/a rbetsled a re+2
brandmän/Deltid
Styrkeledare/arvbetsledare+3
brandmän/Deltid

90 sekunder
5 minuter
8 minuter

Ja

8 minuter
5 minuter

Nej
Nej

5 minuter
5 minuter

Ja
Nej

5 minuter

Nej (Ja 4 )

Sala
Hedåker
Möklinta
Ransta

Heby
Tärnsjö
Östervåla

-

Nej

Kommunens förmåga till räddningsinsats
Allmänt
För att uppnå acceptabla insatstider är Sala kommun är indelat i fyra brandstationsområden;
Sala, Hedåker, Möklinta och Ransta.
Vid större insatser larmas alltid flera stationer, och då disponeras alla resurser inom
räddningstjänsten Sala-Heby. Bistånd kan också begäras från andra räddningstjänster enligt
avtal, eller med stöd av 1 kap 6 § i lag om skydd mot olyckor.

Se Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner
Personalen är utbildad för invändig livräddning, men det måste tillföras en brandman för att uppnå
erforderlig personalnumerär (totallarm eller stöd från annan brandstation)
3
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Vid omfattande olycka eller olyckor organiserar räddningschefen i beredskap stab efter olyckans
behov och omfattning. Vid större och kommunövergripande olyckor finns via länsstyrelsen
samverkansorganet U-sam som skall stödja kommunen i arbetet.
1grunden kan kommunens fyra brandstationer var för sig hantera mindre bränder och
trafikolyckor, samt stödja Landstinget med sjukvårdsinsats. Oberoende av numerär och
kompetens, är tiden från upptäck till att en räddningsstyrka är på plats det som är direkt
avgörande för hur en räddningsinsats kan genomföras.
Oavsett om det gäller risk för personskador (trafikolyckor och bostadsbränder) eller egendomsoch miljöskador, så innebär en längre insatstid att räddningstjänsten möjligheter att förhindra
att en skada förvärras minskar.
Det betyder att den enskilde kommuninnevånaren måste vara beredd på att ta ett eget ansvar för
sin säkerhet, och ju längre från en brandstation man befinner sig desto större måste det egna
ansvaret vara.
Förmåga
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Zon Blå
Inom 10 minuter kommer en första räddningsstyrka på plats. Beroende på vilken brandstation
som är berörd varierar styrkans storlek.
Zon Gul
Inom 20 minuter kommer en första räddningsstyrka på plats. Beroende på vilken brandstation
som är berörd varierar styrkans storlek.
Zon Röd
Inom 30 minuter kommer en första räddningsstyrka på plats. Beroende på vilken brandstation
som är berörd varierar styrkans storlek.
Den enskildes ansvar
Oavsett vilken zon som avses, gäller följande.

Brand
Försök att släcka branden. Om det är möjligt så stängt dörren till rummet där det brinner, då
sprider sig branden oftast inte till andra rum innan räddningstjänsten är på plats. Möt
räddningstjänsten och berätta om det finns personer kvar inne - livräddning och utrymning
prioriteras alltid framför brandsläckning.
Ibland är branden så omfattande att räddningstjänstens arbete inriktas på att hindra
brandspridning, istället för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Vid en trafikolycka kan räddningstjänsten, beroende på inom vilken zon olyckan skett, ge första
hjälpen inom 10, 20 eller 30 minuter. Är man fastklämd kan det dröja ytterligare 20 till 30
minuter innan man har tagits loss, eftersom arbeta måste göras försiktigt för att inte förvärra
skadorna. Är man själv är oskadd kan man hjälpa skadade och utföra L-ABC.
En insats är livsavgörande!
Vatten- och isoiyckor
Så länge man befinner dig på ytan har räddningstjänsten goda möjligheter att hjälpa. Men om
man har hamnat under ytan är möjligheterna till räddning väldigt liten.
Tidsfaktorn och det egna skyddet är avgörande!
Hjärtstillestånd
Räddningstjänsten har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att man
har påbörjat hjärt- och lungräddning före räddningstjänsten/ambulansens ankomst.
Tidsfaktorn är livsavgörande!

Avtal om samverkan
Räddningstjänstavtal finns med Uppsala Brandförsvar, Räddningstjänsten Enköping-Håbo,
Gästrike Räddningstjänst, Mälardalens Brand och Räddningsförbund samt Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund. Avtalet innebär att respektive räddningstjänst kan larma ut delar av
avtalspartens resurser med omedelbart varsel.
Samverkan finns även med Köpings kommun genom Västra Mälardalens Kommunalförbund vad
avser beredskapen för större kemolyckor.
Avtal finns med Landsting i Uppsala län där Räddningstjänsten Sala Heby larmas ut på IVPAlarm (I Väntan På Ambulans) inom Sala kommun. I samverkansavtal finns även reglerat att
räddningstjänsten utför transport av skadade människor i terräng, vid behov bemanna
ambulansen till Västerås, samt får backup av ambulans vid farliga räddningsuppdrag.
Avtal finns med Försäkrings branschens Restvärdesräddning i Sverige AB beträffande
restvärdesräddning, sanering av vägbana och järnväg, arbetsjordning på järnväg samt
evakuering av tåg.
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Skydd mot olyckor under höjd beredskap
Då varken Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller Försvarsmakten har
presenterat några planeringsförutsättningar för räddningstjänst under höjd beredskap, har
kommunen heller inte någon specifik organisation att redovisa.

Detta handlingsprogram träder i kraft den xx xxx 2015.

Elisabeth Pettersson
Ordförande i Kommunfullmäktige

Jenny Nolhage
Kommunchef
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2015-12-01
Dnr 2015/752

§ 196

Taxa för måltidspriser; externa kunder
INLEDNING
Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med
extern motpart. Måltidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska även harmonisera med interna måltidspriser så långt det är möjligt för att inte externa
kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter.

Beredning
Bilaga KS 2015/206/1, missiv
Bilaga KS 2015/206/2, taxa
Ledningsutskottet 2015-11-03, § 237
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från
och med 2016-01-01.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från
och med 2016-01-01.

Utdrag
kommunfullmäktige

/
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Emelie Eriksson
Kommunstyrelsen

MISSIV

Förslag till Måltidstaxa, extern
Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med
extern motpart. Måltidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt
marknadsmässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska
även harmonisera med interna måltidspriser så långt det är möjligt för att inte
externa kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter.

Bakgrund
Det finns ingen måltidstaxa sedan tidigare där samtliga måltidspriser för resp.
målgrupp är angivna. Under 2013 beslutade kommunstyrelsen om ett nytt lunchpris
för externa gäster som äter i restaurangerna vid Sala kommuns äldreboenden.
Lunch priset har inte justerats sedan beslutet 2013. För andra uppdrag med extern
motpart, som Bryggeriets gruppboende och förskolan Abrakadabra, har heller inte
måltidspriset fastställts eller justerats sedan 2013.

Beräkning av måltidspriser
Måltidsenhetens interna priser beräknas utifrån en uppskattning av antal måltider
som tillagas och serveras under kommande år. Antalet måltider ska ge den intäkt
som krävs för att täcka Måltidsenhetens fasta och rörliga kostnader för att bedriva
ordinarie verksamhet. Den externa försäljningen är en liten del i förhållande till
huvuduppdraget, men ökar på tex. Johannes bergsgatan 2 tack vare att boende i
närområdet besöker restaurangen. För att kunna fortsätta ha en service gentemot
externa gäster behöver externa priser täcka kostnaderna för den. Därför är
måltidstaxan beräknad utifrån interna priser som gällde 2015 med en generell
uppräkning på 2,5 % för att kompensera för kostnadsökningar (som ökade
livsmedelspriser, löneökningar samt höjda hyror).

Beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås följande beslut:
•

Anta föreslagen måltidstaxa med start fr.o.m. 2016-01-01.

Emelie Eriksson
Mål tidschef
SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala
Växel: 0224-74 70 00

Box 304

Fax: 0224-188 50

733 25 Sala

tekniska@sala.se

www.sa!a.se

Emelie Eriksson
Måltidschef
emel1e.eriksson@sala.se
Direkt: 0224-74 74 41
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Förslag 2015-10-07

Taxa för måltidspriser, externa kunder
ANTAGEN: XXXX-XX-XX
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-01-01

Kunder som berörs av må/tidstaxan är externa kunder som köper måltider i någon av må/tidsenhetens restauranger inom förskola, skola, gymnasium, eller
äldreboende i Sala kommun.
Må/tidspriserna berör även nuvarande externa kunder som förskolan Abrakadabra och Bryggeriets gruppboende.
För måltider som behöver transporteras till annan än Må/tidsenhetens egna enheter, tillkommer transportkostnad enligt avtalad transportörs pristaxa. För måltider som transporteras mellan Må/tidsenhetens egna enheter står Må/tidsenheten för transportkostnaden.
I de fall en verksamhet väljer att ombesörja disk av diskgods och porslin samt
upplägg och servering av maten, debiteras verksamheten 75 % av må/tidspriset
som kompensation.

Måltider inom äldreomsorg
'

II Pris exkl. moms I

i Lunch inkl. sallad, bröd, måltidsdryck, dessert, kaffe/te

I 67,00 kr

r Typ av måltid

I

r---------------------------••••••-••••••••-•••••H••••••-••••••-•-•••••••••-•-••••••••••••••••••••••-•••••••-r••••••-•••••••••••-•ooOOOOOO••••••••••:

I

f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------1
j

Lunch för avhämtning (inkl. sallad)

I 58,00 kr

I

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------------------------1

I Salladstallrik (självtag från salladsbuffe)
'
"1

1 10,50 kr/hg

i

I
'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------,---1

I 15,00 kr

I

I!_______________________________________________________________________________________________________________
Läsk, lättöl, bordsvatten 33 cl
i 15,00 kr

J

1 Kaffe/te

t---------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------4
l_ ________________________________

I

Måltider inom förskoleverksamhet
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------r--------------------------------------,

1Typ av måltid

I Pris exkl. moms

i

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------1

I Lunch, förskolebarn
I 36,90 kr
!
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------1
I Lunch vuxen
I 49,00 kr
!
~---------------------------------------------------------H·-------••••-••-•-•••••••••••••••••••••••••••+•••••••••-••••••••••-•••••••••••••••••~

I Lunch mix barn/vuxen (samma som lågstadieportion)
146,75 kr
I
r-----------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------------------j

i 23,00 kr
i
Frukost, förskolebarn
1r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r--------------------------------------1
I[_______________________________________________________________________________________________________________
Mellanmål, förskolebarn
19,20 kr
_l_! ______________________________________
Ji
Måltider inom grundskolan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------, --------------------------------------;
Typ av måltid
I Pris exkl. moms i
••••-••••••-••••••••••••••••-••H•-•-•••••••••••-••••••-••••••-••••••••••·-----------------•••••••••••••-i••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••~

1 Lunch, Åk 0-3

I 46, 75 kr

i

L---------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------J
j Lunch, Åk 4-6
I 49,20 kr
i
r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------t--------------------------------------~

I 54, 10 kr
I,
I Lunch, Åk 7-9
I
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------------------------1
I Lunch, vuxen
1 49,20 kr
I

f----------------------------------------------------------------------------------------------------l--------------------------------------1

I Frukost
I

I 30, 75 kr

I

I
,

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------1

iI____________________________________________________________________________________________________________________
Mellanmål
I 25,60 kr

i_ ______________________________________

iI

Måltider inom gymnasium
i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------,

I Typ av måltid
j Pris exkl. moms
i
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------1
I Lunch, gymnasieelev
I 59,00 kr
I
~-------------------------------------------------------·-··-··-·-··-··-·-··------------··-····-····---------------t---------------------------------------~
I Lunch, vuxen
I 49,20 kr
I
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------t----------------------------------------1
I Middag, gymnasieelever
i 64,00 kr
I
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------1
1 Middag, vuxen
I 53,30 kr
i
11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------------1
! Frukost, gymnasieelever
! 37,00 kr
I
r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L---------------------------------------1
I Mellanmål, gymnasieelever
I 25,60 kr
I
'

I

L--------------------------------------------------------------------------------------------------------J _________________________________ J

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa.
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HANDLING
NR SO 2015

2015-12-01

Dnr 2015/751

§ 197

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016
INLEDNING
Styrelsen för Vafab Miljö har beslutat att avgiften för hushållsavfall gentemot ägarkommunerna behöver höjas med 5 % från och med 2016. Ny taxa föreslås gälla från
och med ljanuari 2016, samt därefter föreslås en årlig justering enligt gällande avfallsindex A 121-4, basmånad oktober 2015.

Beredning
Bilaga KS 2015/207 /1, missiv
Bilaga KS 2015/207 /2, taxa
Ledningsutskottet 2015-11-03, § 240
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
filt anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 för Sala kommun, Bilaga
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfallsindex A 121-4, basmånad oktober 2015.
·
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 för Sala kommun, Bilaga
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfallsindex A 121-4, basmånad oktober 2015.

Utdrag

kommunfullmäktige

Bilaga KS 2015/207/1
1 (1)

B?cl~~~
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Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016
Styrelsen för Vafab Miljö har beslutat att avgiften för hushållsavfall gentemot ägarkommunerna behöver höjas med 5 % från och med 2016. Orsakerna till detta är
flera. I bifogad fil finns en presentation som förklarar och motiverar avgiftshöjningen
Som innebär att abonnemangspriset på de vanligaste abonnemangen Källsortering
kommer att stiga från 1935 kr till 2032 kr. Omstartsabonnemanget stiger från 1235
kr till 1297 kr. Grundavgiften stiger från 64 7 kr till 679 kr för Villahushåll, Flerfamiljshushåll från389 kr till 408 kr per lägenhet Fritidshus från 389 kr till 408 kr
Tekniska kontoret föreslår en höjning med 5 % för grundavgiften och samtliga
abonnemangstyper. En uppräkning av taxan medför att en ökning av intäkter med
1146588 kr för 2016
Ny taxa föreslås gälla från och med ljanuari 2016 samt därefter föreslås en årlig
justering enligt gällande avfallsindex A 121-4, basmånad oktober 2014

Kent Karlsson
Enhetschef
BILAGOR

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning
Avgifter Vafab Miljö

'Aktbilaga

I

Bilaga KS 2015/20rl-+7'\""lrT""1<o7'""nr...-.-.--,

ALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun
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Diarienr
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unal författningssamling

Bilaga 1

Förslag 2015-10-19.

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning
KFS Oxx revision XX
REGLEMENTE
ANTAGEN: XXXX-XX-XX
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-01-01
ERSÄTIER: X/20XX

Grundavgift
Grundavgiften utgår för alla bebyggda och bebodda fastigheter inom kommunen.
Villahushåll

679 kr/fastighet

Flerfamiljshushål I

408 kr/lägenhet

Fritidshus

408 kr/fritidshus

Avgift för regelbunden sophämtning
§ 1 Hushåll anslutna till miljöstation
Permanentbostäder

1297 kr/år

Fritidsbostäder

803 kr/år

§ 2. Hämtning varannan vecka i tätorter och glesbygd för enskilda hushåll
Gångavstånd debiteras med 10 % av abonnemangsavgiften efter de första 10 meter per
påbörjad 10 meters intervall. Exempel: Om kärlet står 30 meter från hämtningsfordonets plats är det 20 meter som debiteras med 2 x 10 % av abonnemangsavgiften.

,---------------------------------------,--------------------r----------------T--------------------r----------------------,

1 Abonnemangstyp

I

Kärl för , Kärl för
I Kärl för I Årsavgift
I bioavfall I restavfall I blandat I (kr/år)
I

I

I

f----------------------------------------_l__---------------------1--------------------+:~~~!~ ________[_______________________ j

I,______________________________________
Källsortering
1140
liter 1190 liter i i 2032
I
j______________________________________________________________________ ,-------------------------

r------------------------------------·--1----------------------------------------------·r··------------------·r-··-------------------·1

I Hemkompostering

I-

! 190 liter

Hemkompostering
med 4 veckors
1
I hämtning

II

I 190 liter

.

I

I 1878

1-------------------------------------------j---------------------l
·------------------1
----------------------1-----------------------jI
I
I
I

I

I

I

I

I

i 1418
I
I

j -

I

j

I

I
J

I

If---------------------------------------1-------------------+--------------------I
I
-1-'
I
I ------------------+----------------------1

Il__________________________________________
Blandat avfall
j-------------------jl I 190 liter i 34 79
I
____________________1____________________1.____.._________________ J
§ 3. Fritidsabonnemang hämtning varannan vecka endast under tiden
1 maj - 30 september, 11 hämtningar
r··-----------------------------------··,-····-·-·······------,-------------------------T·---------·-···----..-.-----------------------1

1Abonnemangstyp

II

I Kärl för I Kärl för
I Kärl för ! Årsavgift 1
1
1 bioavfall I restavfall i blandat I (kr/år)
iI
I
I
I
I avfall
I
1
I

I

i
Ir··--------------------------------- •-------------------~-------------------T-------------------1--------------------,
1
I
•
I
I
I
I
I

Källsortering

1

140 liter

II 190 liter

1·

i 988
I

I'

, 190 liter

I-

I 935

I

I-

I 798

!

I

1-------------------------------------- -------------------,1----------------------- I -----------------r-------------------1
1

II Hemkompostering

I
I
1---------------------------------------+--------------------~----------------------i----------------------,
----------------------1I

! Hemkompostering
'

med 4 veckors
I
I hämtning
1

I

I-

i 190 liter

I

I
I

I

I
!

I

I

I

I

'

I
I
I

I
I

I

!
I
!
l-----------------------------------i---------------------- II'---------------------1.----------------------r------------------------J
I
i

I
I

I

!,________________________________________
Blandat avfall
II! 190 liter I 2943
I
L __________________ L_ ___________________.c____________________L._ ___________________ J
§ 4. Helårsabonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Bioavfall
r------------------------------------------,----------------------------------------------T-------------------------------------------1

I Avgift för hämtning I Avgift för hämtning I
I
I varje vecka
I varannan vecka
I
:-------------------------------------1-------------------------------------------- !-------------------------------------------1
I 140 liter
II 1406 kr
827 kr
I
I
I
t--------------------------------------~-----------------------------------------+--------------------------------------------1
I 190 liter
I 1820 kr
I 1034 kr
I
1---------------------------------------~--------------------------------------..l.-------------------------------------------1
400 liter
3557 kr
I 1903 kr
I
lI_______________________________________
Ji____________________________________________
I Kärlstorlek

1
1

_L _________________________________________ _J

Restavfall
------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------·

I Avgift för hämtning I Avgift för hämtning I
I
I' varje vecka
i varannan vecka
i
------------------------------------------s-------------------------------------+-------------------------------------------1
190 liter
I 2657 kr
i 1452 kr
i
1----------------------------------------~-------------------------------------+-------------------------------------------1
400 liter
I 5317 kr
I 2783 kr
i
I
1

Kärlstorlek

I

I
1

I

r--------------------------------------<------------------------------------------T-------------------------------------------1I

I _____________________________________________________________________________
600 liter
j 7852 kr
4050 kr
i
L
JI________________________________________
J

Blandat
1------------------------------------------,---------------------------------------T--------------------------------------------,
Kärlstorlek
I Avgift för hämtning I Avgift för hämtning I

I

I varje vecka

i varannan vecka

I

I 6692 kr

I 3479 kr
I 7031 kr

,

1-------------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------i
190 liter

1------------------------------------i-----------------------------------------l----------------------------------------1

I 400 liter

! 13798 kr

I

t:_~~~-:-~-~-~:~:~: : : : : : ~:~:l:~~-~-~-~~-:: : : :~~:: ~: : :I:_ _~-~=-~:~-~-:: : :~: : : : : : : ~:I
1

§ 5. Delning av behållare

Vid delning av behållare debiteras vardera abonnenten en avgift motsvarande 65 %
av ordinarie avgift för aktuell abonnemangstyp.
Vid hemkompostering krävs anmälan till bygg- och miljöförvaltningen och en skadedjurssäker kompostbehållare.

§ 6. Lösa- och extrasopor

Avgift för lösa- och extrasopor vid ordinarie hämtning.

r---------------------------------------------------1-------------------------------------------------------,
3

I, Container

I1

228 kr /m

L------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------.1
3

I Komprimerade sopor, eon- i 932 kr/m
i
i
!

.

I
I
!

tamer

I
•

I

i

f-------------------------------------------------------t---------------------------------------------------------,
3

I Lösa sopor och avfall

1

I Extrasäck::;

I 80 kr/st

606 kr/m

i

I
I
I
'i-----------------------------------------------------~----..
'
·-----------------------------------.-----------1I

1601

i

L--------------------------..·-------..---------------+------------------------------------------------------------1
3
1

I Molokbehållare 5m

37053/ år

I

l_ __________________________________________________l _____._______________________________________________ _l

Extrasäckar, inkluderande hämtning och borttransport vid ordinarie hämtning. OBS
max vikt per säck 15 kg.

§ 7. Avgift för latrinhämtning

Hämtning efter avrop

·--o~cti;:;;ri;--i,;;;;;t~i-~i~ctig~~-----r1"i"si~;kii-;:i----------------------------------1
--.. -------------------------------------------------+---------------------------------------------------1
Ovriga hämtningar

1

904 kr /kärl

I

_________________________________________________________ J_ __________________________________________________________ j

I priser för hämtning ingår engångskärl som tillhandahålles max vikt per kärl 15 kg.

Avrop skall ske senast måndag i hämtningsveckan.

§ 8. Hämtning av grovsopor

Hämtning av grovsopor mot avrop

606 kr/m 3

§ 9. Ändring av abonnemang

Vid ändring av abonnemang, säckstorlek m m uttas en engångsavgift vid varje ändringstillfälle.
Abonnemangs- och ändringsavgift

235 kr

För ändring av abonnemang vid årsskifte utgår ingen abonnemangs- och ändringsavgift
§ 10. Ansökningsavgift för obebodd fastighet

Avgift

235 kr

§ 11. Slamtömning

1 gång per år ordinarie

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4 m3

722 kr/år

Budad tömning

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4 m3

794 kr/år

Budad tömning

Sluten tank mindre än 4 m3

909 kr/år

Extra slang över 25 meter Per påbörjad 5 meter

61 kr

Avgift då abonnenten förorsakat att tömning ej kan ske

495 kr

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall till vartannat år för
fritidsfastighet

235 kr

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa.
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Dnr 2015/831

§ 202

Reviderad parkeringsnorm
INLEDNING
Parkeringsnormen har fått en översyn med förslag på förändringar, som ger en ökad
flexibilitet vid tillämpningen.

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2015/220/1, skrivelse
Ledningsutskottet 2015-11-17, § 249
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fastställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov,
i!);! anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16
bilplatser /1.000 kvm BOA (boarea),
att anta en ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende (D) på 5
bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea),
att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bilplatser/1.000 kvm
BTA (bruttoarea), samt
i!);! följande parkeringsnormer är oförändrade:
Handel- och centrumändamål (H, C) -30 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea).
Bostadsändamål enbostadshus (B) - 2,0 bilplatser/lägenhet
Kontors-, skol-, och bilservice (K, S, G) - 20 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea).
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fastställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov,
att anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16
bil platser /1.000 kvm BOA (boarea),
i!);! anta

en ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende (D) på 5
bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea),

i!);! anta

en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bilplatser/1.000 kvm
BTA (bruttoarea), samt

Utdragsbestyrkande

I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2015-12-01
forts§ 202
att följande parkeringsnormer är oförändrade:
Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea).
Bostadsändamål en bostadshus (B) - 2,0 bil platser/lägenhet
Kontors-, skol-, och bilservice (K, S, G) - 20 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea).

Utdrag

kommunfullmäktige

orz

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förvaltning

Parkeringsnorm
Denna utredning började med att undersöka möjligheten att införa
parkeringsköp i Sala och utmynnade i att parkeringsnormen har fått en översyn
med förslag på förändringar. Parkeringsköp har fått en egen skrivelse men det
finns en del kopplingar till parkeringsköp kvar i materialet men är en viktig del
av helheten.
Parkeringsnormen styr behovet av parkeringsköp och somliga hävdar att den ska
spegla det verkliga parkeringsbehovet men blir då samtidigt ett instrument som
bara anpassar sig till nuvarande behov utan att påverka mot den kommun som
eftersträvas.
Intresset för parkeringsfrågor och mobility management har växt hos svenska
kommuner och speciellt inom ramen för EU projektet Max Lupo där ett antal
svenska kommuner har prövat att tillämpa tio planeringsprinciper.
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transport·
området och ett komplement till mera traditionell trafikplanering. I korthet
brukar mobility management definieras som mjuka åtgärder för att påverka
resan innan den har börjat. Med mjuka åtgärder menas information, organisation
av tjänster och koordination av olika partners verksamheter. Resan har bara
börjat för Sala kommuns del och grundläggande förutsättningar måste finnas på
plats först
Stora markparkeringar för att klara bilismens behov är i många fall den enda
lösningen i vissa projekt om vi inte börjar titta på de alternativ som finns.
Drygt 30% av arealen i detaljplanen som skapades för Bovieran på Silvervallen är
upplåten för parkering för att klara nuvarande p-norm för bostäder på 1,2
bilplatser per lägenhet, och då är detta ett projekt riktat mot de något äldre på
central och dyr mark.
Hur ska ombyggnationer hanteras när ett befintligt hus får annan verksamhet är
en annan fråga att titta närmare på.
Vilken flexibilitet ska finnas? Idag får fastighetsägare i Sala skapa fler
parkeringsplatser när man bygger om en lägenhet på 5 rak till två mindre. Detta
är dock inte vanligt enligt uppgifter från byggenheten och därför inget större
problem. Kan också vara så att eftersom det ställs krav på fler parkeringar så blir
det inte så vanligt eftersom fastighetsägaren har ingen möjlighet pga. t.ex.
ekonomi, platsbrist.
Att ha flexibla parkeringslösningar och att vara förberedd som kommun när
fastighetsägare har problem att lösa parkerings behovet på egen fastighet borde
vara en riktlinje för att skapa ett bra exploateringsklimat i Sala kommun både för
befintliga fastighetsägare och för de som tittar på möjligheten att satsa i
kommunen.
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Vad säger lagstiftningen om parkering?
Enligt 8 kap. 9§ första stycket PBL gäller att en tomt som ska bebyggas "ska
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon". I 9§
framkommer även att om det inte finns tillräckliga utrymmen för både parkering
och friyta för lek och utevistelse så ska man i första hand ordna friyta. Om
fastighetsägaren anordnar för få parkeringsplatser i förhållande till det verkliga
behovet utifrån de verksamheter som finns på fastigheten uppstår en brist på
parkeringsplatser i området. Ett sätt att motverka dessa problem är att
fastighetsägarna erbjuds möjligheten att lösa parkerings behoven på andra
fastigheter eller på kommunala parkeringsområdet i närheten.
Detaljplanerna bör klargöra hur marken ska disponeras för bl. a
parkeringsanläggningar och om anläggningarna ska vara gemensamma eller
tillgodose endast en fastighets behov.
Enligt 4 kap 13 § PBL får kommunen i detaljplan bestämma de krav på
parkeringsutrymme som avses med 8 kap. 9§ första stycket 4 PBL, avseende
parkeringsplatsernas utformning och placering och även att viss mark eller vissa
byggnader inte får användas för parkering. Man bör i samband med upprättande
av detaljplan redogöra för om kommunen har intentioner i att anordna
parkeringsanläggningar i kommunal regi.
Att en parkeringsanläggning med tillgängligt utrymme kommer till stånd kan inte
anses vara tillräckligt, utan slutligen ska krav ställas på att utrymmet bibehålls
till förmån för fastigheten, alltså en trygghet i förhållandet mellan
parkeringsplatsen och fastigheten. Källa: "SOU 1989:23 Parkeringsköp"
Byggnadsnämnden, som kan uppfattas som en företrädare för kommunen, ska
som myndighet pröva om skyldigheten att anordna parkeringsutrymme är
uppfyllt i samband med bygglovsansökan. Byggnadsnämnden kontrollerar att
erforderligt antal parkeringsplatser anordnas, antingen på den egna fastigheten
eller genom avtal med annan fastighetsägare eller kommunen.

Sala kommuns parkeringsnorm
Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-12 att anta förslag till parkeringsnorm. Se
nedan.( detaljplanebestämmelse inom parantes). För bostadsändamål har
gästparkering inräknats.
- Bostadsändamål en bostadshus (B) - 2,0 bilplatser (bpl)/lägenhet (lgh)
- Bostadsändamål flerbostadshus (B) - 1,2 bpl/lgh
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- Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bpl/1 000 kvm byggyta (BTA)
- Kontors-, skol-, bilservice- och vårdändamål (K, S, G, D) - 20 bpl/1 000 kvm BTA
- Industriändamål (J) - 10 bpl/1 000 kvm BTA
Nuvarande parkeringsnorm bygger på redan tidigare gjorda
parkeringsutredningar som redovisas nedan och tjänstemännens bedömning i
samband med beslut i Kommunstyrelsen 2009-02-12 att anta förslag till
nuvarande parkeringsnorm.

Citat" Vid framtagande av förslag till parkeringsnorm har arbetsgruppen utgått
från följande underlagsmaterial;
- Sala centrum, förslag till områdesplan 1981
- Samhällsbyggnadsförvaltningens parkeringsutredning 2004
- Parkeringsutredning utförd av Nordplan AB 2006
-WSP:s utredning av parkerings behovet i Sala kommun 2007
- Jämförelser med andra kommuner med Salas karaktär 2008

Sala centrum, förslag till områdesplan 1981
I "centrumplanen" för Sala från 1981 redovisas en parkeringsnorm för parkering
inom centrum. Normen anger bl.a. antal bilplatser för bostäder, kontor och
handel. Denna norm anser arbetsgruppen är inaktuell och är idag ersatt av en ny
norm.

Samhällsbyggnadsförvaltningens parkeringsutredning 2004
Sammanställning av kontrollräkningar av beläggningsgraden på centrala
parkeringsplatser på allmän platsmark i Sala. Materialet har främst används som
planeringsunderlag för ombyggnad av Ringgatan och för att utveckla Sala
centrum.

Parkeringstal framarbetade av Nordplan AB 2006
Nordplan AB har vintern 2006 fått uppdraget av Sala kommun att ta fram förslag
till parkeringsnorm. Nordplan AB har i detta arbete genom "bench-marking"
undersökt hur parkeringsnormen ser ut i andra kommuner, bl.a. Uddevalla,
Örebro, Malmö, Borås, Huddinge och Laholms kommun. I materialet redovisas
olika parkeringstal för olika typer av markanvändningar som bostäder,
arbetsplatser, kommersiell service, hotell och restaurang. Exempel på
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parkeringstal är 20-50 bilplatser (bpl)/1 000 kvm BTA butiker för dagligvaror
samt 7-10 bpl/1 000 kvm flerbostadshus.
Nordplans rapport har varit på remiss till Tekniska nämnden samt Bygg- och
miljönämnden. I inkommande yttranden angavs bl.a. att de parkeringstal som
föreslås är för generellt hållna och bör preciseras. Frågan har dessutom varit
föremål för diskussion på planeringssamverkan med liknande synpunkter att
precisera parkeringsnormen. En mer preciserad parkeringsnorm skapar en
tydlighet för de aktörer som planerar nya verksamheter i staden och söker
bygglov samt för de som arbetar fram nya detaljplaner för bostäder, handel och
annan verksamhet.

WSP:s utredning av parkeringsbehovet i Sala kommun 2007
WSP:s uppdrag var att utifrån tidigare utförda parkeringsinventeringar göra en
riktad utvärdering av handelns nuvarande och framtida behov av parkering och
att föreslå åtgärder som skall tillgodose behovet av kundparkering för handeln i
Sala centrum.
Utredningen verifierar i huvudsak vad som framkommit i de tidigare
utredningarna.
Utredningarnas slutsatser dateras upp med hänsyn till Gallerians tillkomst och
att det skapats 30 nya bilplatser vid Idrottshallen kan parkeringssituationen
sammanfattas som att;
•
•
•
•

Sett på hela stadskärnan finns det ett litet överskott på parkeringsplatser
för handeln i centrum.
Parkeringarna är utspridda på många platser i centrum och det är inte
självklart hur bilisterna skall åka för att hitta parkering.
Parkeringen på Fredstorget är fullbelagd i större utsträckning nu än den
var innan Gallerian öppnades.
För att stävja parkeringsöverträdelser på centrala parkeringar bör tider
ses över och övervakningen utökas.

Jämförelser med andra kommuner med Salas karaktär 2008
Med hjälp av Sveriges kommuner & landsting (SKL), kommunernas hemsidor och
uppringning av-berörda tjänstemän har arbetsgruppen fått fram
parkeringsnormer från 23 kommuner. Dessa kommuner är jämförbara med Sala
när det gäller folkmängd i hela kommunen samt i huvudorten. De flesta
parkeringsnormerna är mellan 10-20 år gamla och det kan påpekas generellt att
ju äldre normen är desto högre är parkeringstalet. Snittvärden för dessa
parkeringstal är: Handel: 34, Kontor: 20, Industri: 13 bpljl 000 kvm.
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Stadsplanering
För att skapa en attraktiv stad med ett levande stadsliv ska det vara lätt att nå
affärer, restauranger, kulturevenemang o.s.v. För de som väljer att åka bil måste
det vara enkelt att hitta en parkeringsplats. En stad behöver även vara hållbar
och klimatsmart. Därför är det viktigt att även satsa på en ökad gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
En parkeringsplats tar upp ca 30 kvm och varje bilist använder i snitt 2-5
parkeringsplatser om dagen. Reglering av parkering är ett bra styrmedel för
kommun att påverka hur mycket trafik det blir i staden. Detta möjliggör att
trevligare saker kan prioriteras så som cykelbanor och uteserveringar.
För att stimmulera mindre bilism kan det ges subventioner för fastighetsägare
som tar fram andra lösningar än bil parkering. Exempelvis bil pool,
cykelparkering av högstandard eller rabatterad kollektivtrafik.

Anpassa parkeringen till ett hållbart transportsystem
• Utöka och höja kvaliten på cykelparkeringen
• Laddplatser för elbilar bör utredas
• Stödja utbyggnad av bil pooler
• Anpassa successivt antalet allmänt tillgängliga parkeringsplatser i stadskärnan
• Medverka till samnyttjande av parkering
• Reducera antal p-platser vid arbetsplatser där det finns goda färdalternativ
• Erbjuda perifera parkeringsplatser för längre uppställningstider
• Utöka och reglera infartsparkeringen vid kollektivtrafiken
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Mobility Management
Ursprunget till MaxLupoSE är EU-projektet MAX, det största forskningsprojektet
inom mobility management inom EU:s sjätte ramprogram.
Slutprodukten blev en rad användbara verktyg inom mobility management,
varav ett av verktygen, MaxLupo
Som tidigare nämnts så är Mobility managementett antal mjuka åtgärder för att
påverka resan innan den har börjat.
Med mjuka åtgärder menas information, organisation avtjänster och
koordination av olika partners verksamheter.
De tio planeringsprinciperna som ingår i MaxLupo och som kommunerna har fått
möjlighet att testa och utvärdera är:
1) Hållbar lokalisering och planering
2) Tydliga kriterier för när MKB ska göras
3) Funktionell och organisatorisk integrering
4) Mobility managementrådgivning till byggherrar
SJ Mobility managementplaner som krav eller förhandlingsfråga
6) Främja bilfria bostadsområden/områden med lågt bilinnehav
7) Flexibla parkeringsnormer med avsteg fört.ex. MM-plan
8) Parkeringsköp
9) Max antal parkeringsplatser
10) Maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar
Tidigare har beteendepåverkan inom transportområdet ofta använts i
avgränsade projekt i svenska kommuner. Det har då i många fall handlat om
kampanjer, påverkansåtgärder, mm. för att få olika grupper av resenärer att
ändra färdmedelsval och val av transportsätt inom det befintliga
transportsystemet. Det finns dock en stor potential att också arbeta med mobility
management integrerat med planering av bebyggelse och transportsystem, för
att på så sätt förbättra förutsättningarna för mer hållbara och energieffektiva
resmönster.
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Analys
Som framgår tidigare så är p-normen för bostäder i flerbostadshus 1,2 bpl/lgh i
Sala kommun idag.
Således har både lägenheten på 5 rak och 1 rak ett krav på 1,2 bpl, Små
lägenheter får således bära en större andel av kostnaderna för att anlägga
bilplatser. Detta ger incitament för att bygga stora bostäder. Att bygga
ungdomslägenheter eller att dela upp större lägenheter i mindre finns det sämre
ekonomi för, även fast att det skulle finnas ett behov. Vi behöver en
parkeringsnorm som tar hänsyn till bostädernas storlek, och som ligger i nivå
med Salas faktiska bilinnehav.
Antal bilar per 1000 kvm BOA är ett annat sätt att räkna på och som ger en exakt
anpassning efter bostadsarean. En ytbaserad norm innebär att det går att skapa
fler lägenheter inom husets skal utan att det ställs krav på fler parkeringar.
Tex 16 bpl. per 1000 kvm BOA ger för en lägenhet på 50 kvm. ett behov av
50*16/1000=0,8 bilplatser. En lägenhet på 70 kvm som antas vara en snittstorlek
på en lägenhet i Sala får ett behov av 70*16/1000=1,12 bil platser. Denna norm
stödjer ett antagande om en parkeringsplats för en normalstor lägenhet samt ett
tillägg på 10% för besökare.
Det går även att göra andra modeller där antalet rum blir vägledande.
Tex lrok = 0,8 bilplatser
2 rak= 1,0 bilplatser
3 rok = 1,2 bilplatser tex.
Rimligtvis bör anpassningen till BOA ge en stabilare modell.

Kopplingen till användare målgrupp borde vara tydligare. Tex. Målgruppen
studenter, enligt studentbostadsföretagen "En studentbostad är en
bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial
utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om
begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier"
Med andra ord är studentbostaden en genomgångs bostad avsedd att bo i under
den tid man ägnar sig åt eftergymnasiala studier.
Det kan konstateras att byggande av studentbostäder är orealistiskt i Sala
kommun med nuvarande parkeringsnorm, speciellt som ett byggande i första
hand är ett alternativ till det som byggs i Västerås. Västerås har valt att ha olika
p-norm beroende på vilken av de 5 zoner som tätorten är uppdelad i. Normen för
studentbostäder ligger mellan 3-5 bilplatser/1000 kvm BTA beroende på zon
med lägst tal i absoluta centrum. Förhållandet mellan BOA och BTA ovan mark är
ca. 0,80. På en lägenhet på 40 kvm så blir det med den lägre normen 3
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parkeringar för 20 lägenheter i Västerås att jämföra med nuvarande p-norm i
Sala där det krävs 24 parkeringar för 20 lägenheter.
Salas aktuella norm för kontor-, skol-, bilservice- och vårdändamål (K, S, G,
D)ligger på - 20 bpl/1 000 kvm BTA
Som framgår av ovanstående så har man gjort bedömningen att behovet vid vård
och kontor är densamma. Avesta har i sin norm som bygger på jämförelsetal från
Strömstad, Trelleborg, Vellinge, Lund, Huddinge, Solna, Borås, Kiruna kommun
mfl. gjort bedömningen att för äldreboende/vård och gruppboende räcker det
med 5 p-platser per 1000 kvm BTA.
Boverket definierar benämningen vård som all öppen och sluten hälso-,
sjuk eller kriminalvård.
Vid behov kan användningen preciseras exempelvis till: barnavård,
ungdomsvård, äldrevård, sjukhusvård, psykisk vård och kriminalvård.
Äldreboende
Definitionen från Socialstyrelsen är "boende som tillhandahåller bostäder eller
platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg
för äldre personer med behov av särskilt stöd"
Gruppboende
Definitionen från Socialstyrelsen är "bostad med särskild service som är avsedd
för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och
omvårdnads behov"

Många kommuner arbetar aktivt med parkeringsfrågan, bl.a. Eskilstuna kommun
som använder Max Lupo som handledning. målet är att komma ned till 6 platser/
1000 kvm BTA, idag ligger man i absoluta centrum på 7 platser/1000 kvm BTA.
Antalet parkeringar ska minska och möjligheterna att åka kollektivt eller cykla
ska öka.
Att det är rätt väg för Sala kommun att komma ned på dessa nivåer vill jag inte
påstå men på sikt kommer det att krävas en parkeringsstrategi som tittar
närmare på hur Sala kommun ska visa vägen mot ett mer hållbart och
energieffektivt resande.
Det går att se över p-normen som detta arbete gör utan en parkeringsstrategi
men man når inte ända fram, det blir något av en gissning för Salas mål är inte
satt. Någon strategi finns inte. Som Paulina Soliman på Trivector uttryckte sig.
P-norm utan strategi är märkligt.
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Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar:
Att vid bygglovsprövning i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant
för byggnadens användning eller läge möjliggöra en parkeringsutredning för att
fastställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov.
Att anta ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus
(B) på 16 bpl/ 1000 kvm BOA.
Att anta ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende
(D) på 5 bpl/ 1000 kvm/BTA.
Att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bpJ/lOOOkvm BTA
Följande parkeringsnormer hanteras lika:
Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bpJ/1 000 kvm (BTA). Bostadsändamål
enbostadshus (B) - 2,0 bilplatser (bpl)/lägenhet (lgh). Kontors-, skol-, och
bilservice (K, S, G,) - 20 bpl/1 000 kvm BTA

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Planering & Utveckling
Anders Dahlberg
Markingenjör
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