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2 (3)

2014-04-09

Kommunstyrelsen

11
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32
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Remissyttrande av Regional kulturplan
INLEDNING
Sala kommun har som kommun i Västmanlands län lämnats möjlighet att yttra sig
över förslaget till regional kulturplan 2015-2018.

Beredning
Petra jablonski föredrar ärendet

•
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Bilaga KFU 2014/11, förslag Regional kulturplan 2015-2018
Bilaga KFU 2014/15, förslagtill remissvar

Yrkanden
Arrlanda Lindblad (S) yrkar
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att tilllandstinget Västmanland yttra sig i enlighet med skrivelse, biiaga KFU
2014/11
BESLUT

Kultur- och fritidsutskottet beslutar
att efter redaktionella förändringar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tilllandstinget Västmanland yttra sig i enlighet med skrivelse, bilaga KFU
2014/15
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Nedan följer en beskrivning av Sala kommuns prioriterade utvecklingsmål som är kopplade till
den regionala kulturplanen. Den lokala kulturplanen syftar till att vara ett strategiskt dokument
för kommunens fortsatta arbete med de kulturpolitiska frågorna. Den lokala kulturplanen syftar
också till att vara ett stöd för Sala kommuns representanter i dialogen med Landstinget
Västmanland när det gäller utformningen av en ny regional kulturplan och vara ett stöd för Sala
kommuns representanter i dialogen med Länskulturinstitutionerna och andra regionala aktörer.
Inledningsvis tycker vi att processen med att ta fram den regionala kulturplanen har fungerat
bra, men att vi anser att utformning av regional plan kunnat genomföras på ett mer strukturerat
sätt genom bland annat tydligare förslag och riktlinjer till oss i kommunerna inför de lokala
samråd som genomförts, eftersom vi förstått att länets kommuner hanterat de lokala dialogerna
på olika sätt.

Sid 7 Kulturpolitiskt prioriterade utvecklingsområden 2015 - 2018
Saia kommun belyser vikten av att hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud
för alla medborgare.
Vi välkomnar förstudie kring regional bibliotekssamverkan mellan kommunerna då vi förutspår
att den typen av samverkan leder till både bättre service gentemot medborgarna och
samordningsvinster i verksamheten.
Vi vill se över möjligheten att tillsätta en konstnär att ingå i Konstfrämjandet i Västmanlands
forskning, samt att ge förutsättningar att ta del av Landstinget Västmanlands projekt "Livskraft"
samverkan med PRO Västmanland.

Sid 10 6 Samverkan och mötesplatser
Från Sala kommuns sida har vi länge gett stöd till föreningsägda samlingslokaler och de senaste
åren även ökat det stödet, då vi anser att det är strategiskt viktigt att stödja dessa aktörer
eftersom de utgör en viktig infrastruktur för både demokratiska möten och kulturverksamheter.
Vi ser gärna en diskussion på vilket sätt Landstinget Västmanland avser stödja dessa.
Vi tolkar skrivningen om mötesplatser som att man menar möjligheter till möten, dvs olika
forum för samverkan, snarare än fysiska mötesplatser. Ett tydliggörande är önskvärt.

Sid 12 Gemensamma perspektiv
Förskolan och skolan har stor betydelse för barns och ungas möjlighet till kontakt med
kulturlivet. Olika kulturformer är också ett medel för att utveckla undervisningsformer och
erbjuda eleverna olika former av lärstilar.
Skapande skola berör detta, men regelverket dessa statsbidrag är utformade så att de inte ger
möjlighet till kontinuitet i det arbetet. Därför har Salas skolförvaltning skapat en kulturgaranti
med egna ekonomiska medel för att systematiskt använda skilda kulturformer som verktyg i
undervisningen. För skolans del är det viktigt att verksamheten har en tydlig koppling till det
nationella uppdraget och förbättrar mål uppfyllelsen. Det kräver därför gott samarbete,
ömsesidig förståelse, god planering och framförhållning för att kulturaktiviteter med externa
aktörer i skolan skall ge den effekt som önskas.

I ett gemensamt perspektiv över samhällsuppdrag behöver skolan och kulturen mötas, med
ömsesidig respekt för varandras arenor och vi tycker att det saknas- eller inte är tillräckligt
tydlig- i den regionala planen. Kultur är ett starkt verktyg för att utveckla undervisningsformer
och stärka skolans måluppfyllelse. Men då måste också kulturföreträdarna förstå skolans villkor.
Vi vill också påpeka att konstruktionen med Skapande skola är ganska stelbent. Sala har tvingats
gå omvägar för att med egna medel genomföra sådant som ganska naturligt borde ligga inom
ramen för det statsbidraget vill åstadkomma. Det vill säga kulturformer i skolan och jobb åt fria
kulturaktörer.
Sala kommun önskar med anledning av ovanstående stöd och samordning från regionala aktörer
i projekt och verksamhet som syftar till att stärka implementering av kultur och estetiska
läroprocesser i skolan.

Sid 12 7.1.1 Regional kulturskola
Regional kulturskola ger en viktig samverkansmöjlighet Förutom de exempel som nämns i
förslaget, skulle samverkan kring tjänster ge möjlighet att bredda utbudet av olika
kulturinriktningar i kommunernas musik- och kulturskolorna.

Sid 19 10.1 Västmanlandsmusiken
Ett kulturliv för alla har fungerat bra i Sala kommun och vi vill fortsätta att stärka modellen för
att skapa bättre förutsättningar för fler professionella framträdanden. Vi tycker att en viktig
utveckling är att utbudet breddas genremässigt för att den ska bli tillgänglig för fler. Vi vill också
utveckla samtida dans med danskunskapande seminarier med särskilt fokus på barn och unga.

Sid 2110.2 Västmanlands Teater
Fjärde och sista utvecklingsmålet, "Utveckla en samlingsplats för all scenkonst i länet"
Vad avses? En fysisk lokal?

Sid 21103 Regional museiverksamhet
Sala kommun är positiva och vill skapa förutsättningar för att ingå i länsprojektet
Kulturarvsportalen Västmanland.
Vi vill höja medvetandet, kunskapen och öka stoltheten om vårt kulturarv och i det arbetet se
över möjligheten att ingå i Länsmuseets nya basutställning.

Sid 23 10.3.2 Kulturutvecklare i Landstinget
Som vi förstått kommer de nya Kulturutvecklarna inom olika områden att få en annan roll och
inriktning i sitt arbete som gör att kommunerna förväntas ta ett större ansvar för bland annat
föreningsliv och kulturliv i länet. Vi ställer oss tveksamma till den föreändringen och önskar föra
dialog med landstinget Västmanland i frågan om att hitta bra modeller och lösningar för alla
parter. Som vi ser det finns ett gemensamt ansvar för länets kulturliv och vi anser att samspel
och samverkan är viktig.
När det gäller till exempel Ung kultur, önskar vi ett starkare stöd i framtiden.
Vi kan se i Kulturrådets redovisning att det skiljer stort mellan konstformernas statliga och
regionala ekonomiska förutsättningar och vi ställer oss tveksamma till de stora olikheter och
skillnader mellan de regionala aktörernas skiftande möjligheter och förhållningssätt gentemot
oss i den kommunala förvaltingen.

Vi ser gärna att Landstinget Västmanland eftersträvar en jämkning mellan olika kulturområden
och tydliggör vilka resurser de har, hur de arbetar, beskriva vilka stöd och resurser som finns
och så vidare.
Vi önskar att statliga och regionala medel även kommer oss i kommunerna till del, så att länets
alla medborgare kan ta del av kultur på många olika sätt

Sid 23 10.3.4 Konst och Kulturfrämjande, teater och konst.
Sala kommun vill stärka projektet "Ett kulturliv för alla- ett decentraliserat teaterliv" och vi
ställer oss tveksamma till den nyordning som föreslagits med kulturutvecklarna i Landstinget
Västmanland. Vi är även tveksamma till att de teateraktörer som finns i länet kan presentera ett
utbud i tillräcklig bredd och omfattning som behövs för att täcka kommunernas behov. Vi
upplever att den samordning av bland annat teaterutbud som tidigare skett gett
samordningsvinster med ekonomiska fördelar för oss i kommunerna.
Vi välkomnar det påbörjade projektet kring konstpedagogisk verksamhet, då vi tror att
Augelimuseet i Sa!a har potential att bidra tillutveckling på området, både i Sala och i resten av
länet
Vi vill gärna se insatser kring läsfrämjande.
Vi saknar initiativ där kulturen blir ett verktyg i integrationen.
Vi välkomnar ökad samverkan mellan bibliotek och folkbildning i enlighet med Salas
kommunala kulturplan.
Vi efterlyser tydliggöranden kring finansiering och genomförande på nya utvecklingsprojekt.
Hur kommer vår kommun att påverkas avseende finansiering och hur projekten kommer att
påverka nuvarande verksamheter?
Vi efterlyser initiativ som innebär personella resurser på regional nivå som kan bidra med
kompetens bland annat i utformning av projekt som kan ligga till grund för ansökningar till
exempel EU-medel.

Sid 2710.4 ArkivVästmanland
Kommunarkivet i Sala kan i mån av utrymme ta emot enskilda arkiv som kan vara av stort
intresse i framtiden. Större mängder arkivalier från enskilda arkiv skapar problem av
utrymmesskäL
Genom en samverkan med Arkiv Västmanland vill vi se över möjligheten att skapa en hållbar
och fungerande arkivsituation med utökade resurser och arkivdepåer.
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Förslag till regional kulturplan för Västmanland 2015-2018.
Landstinget Västmunland deltar i kultursatnverkansmodellen från och med år 2012. l\1ode1len
är utformad så att vissa statliga kulturanslag kan fördelas av landstinget med utgångspunkt
fi·ån en regional kultmplan som tagits fram i samverkan med kommunerna och i samråd med
kulturlivet. Lokala samråd har genomförts med samtliga konununer i länet under perioden
december 2013 -februari 2014.
Landstinget som ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas skickar nu planen på
rcrrJ:;:; tHl !iinet~ kolnmtmer, Ltin~styre!sen sa.111t till km~1n1m~alfdrb1.~nden
Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater samt till Arkiv Västmanland och
Västmanlands läns hemslöjdsförbund mtl. Remisstid är 17 februari - Il april20 14.
Den regionala kulturplanen konuner ~lntHgen att fa-stst~Has 'd d l~:t'ld~tjngsfblhn~ktigAs
sammanträde den 17 juni 2014. Planen överlänmas därefter till statens kultmTåd
Landstinget Västmanland ber särskilt mn synpunkter på fdljande onll'åden:
Hur ser ni på de toreslagna samverkansformema'/
Behöver några utvecklingsmöjligheter fårstärkas eller kompletteras i planen?
Vilka utvecklingsmöjligheter är särskilt viktiga för er verksamhet/kommun?
Vi be1· er inledningsvis att sammanfatta era synpunkter samt att beskriva hur ni tycker att
processen med att ta fi·am kulturplanen har fimgerat så här långt?
Remissvare!l ska h2 11"\..kommit senast den 11 apri! 20!4 t!!!: !anr!st!uge!(ii)Jtvse
Landstinget Västmanland
Centrala diariet
721 89 Västerås
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Sändlista - remiss regional kulturplan.
Länets samtliga konununer
Länsstyrelsen Västmanlands län
Arkiv Västmanland
Västmanlands Teater
Västmani andsmusiken
Västmanlands läns hemslöjdsforhund
Västmanlands hembygdsförbund

För kännedom:

statens kulturråd
Ku1tm·, idrotts och fi·it!ds beredningen.
Chefsnätverket inom kultur- och fritidsområdet.
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INLEDNING
Sedan 2012 har Västmanlands regionala kulturplan 2012-2014 varit utgångspunkten
för det kulturpolitiska arbetet i Västmanland. En fördjupad samverkan har skett
mellan landstinget och kommunerna och under denna period har den kulturpolitiska
debatten aldrig varit intensivare. Under perioden har flera av länets kommuner
påbörjat ett arbete med att ta fram lokala kulturplaner och handlingsprogram. Detta
skapar en fördjupad dialog mellan den lokala och regionala nivån. landstinget,
kommunerna och de regionala kulturverksamheterna har samverkat med
Västmanlands kulturskapare, professionella, amatörer, institutioner och det fria
kulturlivet.
Samverkan är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas och det är grunden för
Västmanlands andra kulturplan En livskraftig Region, Regional kulturplan 2015-2018
Västmanlands län, som har arbetats fram tillsammans med länets kommuner och i
samråd med civilsamhäll et, förenings- och organisationsliv, kulturskapare och de
reg!an:::!!a ku!turverksamheterr.a. P!anen har sk:Ckats på remiss och u::der remisstiden
genomfördes en remisskonferens. Den nya kulturplanen består av en beskrivning av
kulturpolitiska utgångspunkter och prioriterade utvecklingsområden samt en
besknvning av regionala kulturverksam heter. fil i denna pian kommer det att skapas
ett !e'.'?.nde d0kur.:ent som beskriver !änets ku!!ure!!?. infrastruktu!' o-:h ku!tur!!\t.
Landstingets regionalpolitiska utskott har aktivt deltagit i arbetet och har
kontinuerligt haft medborgardialog med västmanlänningar! kulturfrågor.

Kulturplanen är ett politiskt dokument som är fastställt av Landstingsfullmäktige.
Fokus ligger därför på insatser som görs av Landstinget och/eller de regionala
kulturverksamheterna, samt av den regionala nivån i samverkan med kommunerna,
kulturskapare och civilsamhället.

2

ERFARENHETER FRÅN 2012-2014
Arbetet med att ta fram och arbeta med en Regional kulturplan i Västmanland har
skaoat nya möiligheter och förutsättningar för samverkan inom olika politiska nivåer.
Länet har stärkt sin roll och position i kulturfrågor. Den regionala kulturplanen har
varit ett styrande dokument och det har skapats kulturaktiviteter i hela länet och
aktiviteterna har skett nära medborgarna. Det finns stora politiska utmaningar i
relationen mellan det lokala och regionala.
•
•

uen Ii ii a kommunpairtiken- iokaia utvecklingsgruppe r, kuiturgrupper,
civilsamhället.
Den stora kommunpolitiken- partier, politisk- och förvaltningsorganisation i

•

Regionen -landstinget, politisk- och förvaltningsorganisation.

komm;;nen.

Utmar.ing2n ~~att utveckla samband för inflytuiide frän den

1

nn3 komm:.mpc!itlken på

lokal nivå, över den stora kommunpolitiken och vidare till regional nivå. Den
regionala kulturplanen i Västmanland har under 2012-2014 skapat en helt ny arena
1

Jörgen Johansson, Regionkommuner och kommunalt självstyre- politiska utmaningar i

relationen mellan lokalt och regionalt.
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för ökat engagemang i regionala kulturfrågor. Genom samverkan mellan landstinget,
kommunerna, civilsamhället och kulturskapare skapas delaktighet och länskänsla för
arbetet. Inom kulturområdet är det många olika aktörer och intressen inblandade,
kontakter och initiativ korsar varandra. Den regionala kulturplanen har skapat
förutsättningar för att alla drar åt samma håll i ett ömsesidigt samspel utifrån olika
aktiviteter.
Samspelet mellan nivåerna i svensk kulturpolitik har förändrats. Det finns ett behov
av att definiera de olika rollerna och ansvar för respektive politiska nivå Den höga
förändringstakten i samhället och ett begränsat ekonomiskt utrymme gör det också
nödvändigt att alltmer samverka och göra gemensamma satsningar både inom
kultursektorn och andra delar av samhället.
Vilken är kommunens uppgift att komma in i den regionala utvecklingen?
Kammuner:-:a t::~ r slg z!!tmer in i det reg:cnJ!c:: perspektivet. l d~t :-:y3 regicr.J!:::
ledarskapet blir det viktigt att arbeta i nätverk och att bygga broar mellan det lokala
och regionala och att demokratisera det reg1onaia utvecklingsarbetet.
För att iyckas med ait ari:Jeia i nätverk krävs hög grad av handlingsutrymme för de
vlika berörda parterna. Polltlk bygg:; utifrån resursberoenden mellan aktörer i onka
aktivitetsfält. Relationerna mellan aktörerna är oftast förhandlingsrelationer och det
är politikerna som bär processerna. En viktig faktor för ett lyckat processarbete är
politisk förankring. Den regiona:a kulturplanen har lyckats läiika och integrera de
kulturpli o utvecklingsfrågornil fr~ n det som sker lokalt, vidare till det som sker
mellankommunalt, till det som sker regionalt i länet och vidare till riksnivå.
Landstinget Västmanland har två huvudprocesser, Hälso- och sjukvård och Regional
utveckling. Inom Regional utveckling finns fyra kärnprocesser, kultur, kollektivtrafik,
fctkbi!dning och ir:novJticn/:-;~rings!iv:;utvcck!ing. Detta tydliggör att !<1r.dstinget
prioriterar kultur som en del av landstingets ansvar inom arbetet med regional
utveckling.
Några av de utvecklingsområden som landstinget, kommunerna och civilsamhället
arbetat med under perioden är:

Kulturarvsportal Västmanland som är ett gemensamt utvecklingsområde där
länsstyrelsen satsat medel för en uppbyggnad under en tvåårsperiod. Arbetet med
portalen är en gemensam angelägenhet för landstinget och länets kommuner och
genomförs i nära samverkan med ABM-aktörerna (arkiv, bibliotek och museer) i
ianet.
Ett Kulturliv för alla, teater handlar om att skapa ett decentraliserat teaterliv i hela
länet. Landstinget och samtliga kommuner arbetar med detta och i varje kommun
har det skapats arbetsgrupper med representanter från kommunen och
civilsamhället. Projektet har erhållit utvecklingsbidrag från Kulturrådet.
Ett annat utvecklingsområde där landstinget samverkar med civilsamhället är
projektet Livskraft, kultur för och med äldre i Västmanland. Projektiden kom från
PRO Västmanland och Kulturrådet har beviljat medel till projektet under två år. Syftet
med projektet är att skapa långsiktiga strategier för kultur för och med äldre i
Västmanland.
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KULTURPOLITISKA UTGÅNGsPUNKTER

3.1
Nationella kulturpolitiska utgångspunkter
Enligt riksdagsbeslutet är inriktningen av den nya kulturpolitiken:'
"Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor

•

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

•

främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

•

främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

•

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur."

Landstinget ansvarar för att fördela stadsbidrag till:
•

Professionell teater, dans och musikverksamhet

•

Museiverksamhet

•

Biblioteksverksamhet

•

Konst- och kulturfrämjande verksamhet

•

Regional arkivverksamhet

•

Främjande av hemslöjd

3.2
Regional kulturpolitisk vision och målområden
Landstinget Västmanland har sex målområden: 3
•
'!

•
•
•
•

En god och jämlik hälsa
En !ivskraftlg r2glon
Nöjda och trygga medborgare
En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta engagerade medarbetare och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi.

En livskraftig Region
Med en livskraftig region menas att Västmanlands län ska vara attraktivt att leva i och
flytta till. Regional utveckling och kultur är betydelsefulla delar i ett samhälle som är

2

3

Prop. 2009/10:3. Tid för kultur. Regeringens proposition.
Landstingsplan 2014-2016
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långsiktigt hållbart såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt. Landstinget
Västmanland bidrar till regional utveckling med kollektivtrafik, kultur, folkbildning,
näringslivsutveckling, folkhälsoarbete och som en aktiv aktör inom
utbildningsområdet.
Kulturpolitisk vision

"Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att
medborgarna i hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud.
Västmaniand ska bedriva en aktiv, kreativ och mängfacetterad kulturverksamhet som
blir ett vitalt och angeläget inslag i västmanlänningarnas liv där bredd och spets ska
4
utgöra ett fruktbart komplement till varandra."
Kulturpolitiskt prioriterade målområden
Barn och unga

Kulturverksamhet för och med barn och unga är prioriterat. Med detta menas att
kuiturlivet ska utvecklas rned särsklit fokus p~ barns och ungas rätt

tiii kuitur. Genom

kulturens kraft ges barn och unga i Västmanland en möjlighet att växa genom att få
tillgång till ett brett kulturutbud där de både får ta del av kultur och själva vara aktivt
skapande. Konst och kultur ger förutsättningar för delaktighet, utveckling och
sanintailhang.

Geograf!sk spr!dning
All regional kulturverksamhet ska ha en god geografisk spridning i länet. De regionala
kuiturverksamheterna är placeröde i V:a.sterås 1 detta har betydelse för invånarndS
ndrh et och i.iiigängiighet tiii dessa. Sarntiiga regiondia kuiturver ksamhei:er ska pd

olika sätt arbeta med att överbrygga avstånden och vara aktiva i samtliga länets
kommuner.

4

KULTURPOUTiSKT PRiORITERADE UTiiECKliNGSOi\ilRÅDEN 2015-2018
När kulturplanen tagits fram har det förts dialoger med samtliga länets kommuner,
representanter från civilsamhället och professionella kulturskapare. På dialogmötena
har det framkommit gemensamma utvecklingsområden som har sin utgångspunkt i
de nationella och regionala målen. Under planperioden 2015-2018 kommer

Landstinget Västmanland arbeta med följande prioriterade utvecklingsområden.
Arbetet kommer att ske i samverkan med kommunerna, civilsamhället och
kulturskaparna.
Regional Kulturskola

Utveckla samverkan mellan länets musik- och kulturskolor. Syftet är att på en
11

Region;::tl kultursl<ola" följa k•Jiturutvecklingpn och identifiPra gPmensarnma

utvecklingsbehov för att stödja barn och ungas kulturutövande i den egna
kommunen. En regional kulturskola ger även ökade möjligheter för den enskilda
musik- och kulturskolan att lyfta fram samverkansideer.
Bibliotekssamverkan för länets kommuner

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är
4

Kulturpolitisk vision antagen i Regional kulturplan, Västmanlands län 2012-2014.
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att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet Ett större
medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Detta kan ske genom
att skapa ett gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog,
webbportal och lånekort för hela länet.

Utveckling av länsmuseet och samarbete på Karlgatan 2
Utveckla och i olika etapper fram till hösten 2016 bygga nya basutställningar på
länsmuseet, Karlsgatan 2. De nya utställningarna ska vara en ingång till länets
kulturarv och en mötesplats mellan generationer. Genom identifikation, interaktivilet
och upptäckarglädje ska utställningarna ge inspiration, väcka nyfikenhet för historia
och ge nya upplevelser.
Utveckla och stärka Karlsgatan 2 tillsaromans med Västerås stads Konstmuseum som
mötesplats för skola, förenings- och näringsliv. Museerna på Karlsgatan 2 ska
utveckbs ti!l ;::tt v;:::-z den gl·:r:3 ku!turs:::enzn f5r kcr.~t och ku!tt.:r-arv.

Kulturarvsportal Västmanland
Utveckla och från 2015 starta Kulturarvsportal Västmanland. W ebbportalen ska
genom samverkan och deiaktighet främja att ett ievanåe kuiturarv bevaras, använås
och utveck~as. Arbetet med och tinansicTingen av porta:en är e ii gemen:;am

angelägenhet för landstinget och länets kommuner. Det genomförs i nära
samverkan med ABM-aktörerna (arkiv, bibliotek och museer) i länet.

Regional enskild arkivverksamhet
För att utveckla och skapa forutsättningar för en langsiktig haiibar arkivverksamhet
för bevarande och tillgängliggörande av den del av länets kulturarv som utgörs av
enskilda arkiv bör förutsättningarna för en arkivdepå i Arboga undersökas. Detta
sker i samverkan med ArkivCentrum Örebro län.
Kultur i Vården
Utveckla arbetet med Kultur i vården som ett komplement till den medicinska
vården. För ett maximalt tillfrisknande måste både kropp och själ stimuleras. Kultur i
vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller andra aktiviteter som
syftar till kommunikation. stimulans och livsglädje i vårdvardagen.
Kultur och Hälsa - Liv och Hälsa Ung
Utveckla samverkan mellan landstinget, kulturskapare (fria grupper), Västmanlands
idrottsförbund, förenings/iv, skolor och det övriga civilsamhället för att främja ungas
psykiska hälsa i Västmanland. Genom olika kulturella uttryck gestaltas resultaten i
undersökningen Uv och Ha isa Ung. Oe unga ar deiakt1ga 1heia processen fra n
tolkning av resultat till skapande av scenkonst, med/epreduktion och utställningar.
Arrangörsutveckling
Utveckla arrangörsskap för befintliga och nya arrangörer tillsammans med Örebro,
Sörmland och Stockholms län. Syftet är att stärka de lokala och regionala
arrar.gCrernö, skapa en lång::;lktig strategi o:::h tnfrostruktur för arröngörsutveckling i
regionen samt att bli en stark arrangörsregion av interregional och nationell
betydelse inom olika kulturområden.
Kreativa näringar
Tillsammans med kommuner och andra aktörer arbeta för att skapa långsiktiga
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strukturer för arbetet med kreativa näringar i Västmanland. Utöka nätverk mellan
företag, kreativa näringar samt offentliga beslutsfattare. starta ett dialogforum för
samverkan mellan privata- och offentliga verksamheter och kulturaktöre r.

Livskraft- Kultur för och med äldre
Arbeta med och utveckla projektet Livskraft. Syftet är att öka livskva!it€n hos äldre i

Västmanland genom att de själva tar del av och är aktivt skapande inom olika
kulturområden. Skapa långsiktiga och hå il bara strukturer för arbetet med kultur för
äldre i Västmanland samt en ökad samverkan mellan landstinget och civilsamhället.

Finsk kultur
Främja finsk kultur och det finska språket genom olika kulturella uttryck. Utveckla
samverkan mellan landstinget, kommunerna och civilsamhället för att skapa
långsiktiga och hållbara strukturer för arbetet.

Landstinget har tagit fram den regionala kulturplanen i samverkan med länets
kommuner, kulturverksamheterna på regional nivå och med länets övriga kulturliv.
Länets invånare har också haft möjligheten att ge synpunkter på utformningen av
plan~n \.iiidcr denna process.
En uppstartskonferens genomfördes den 3 oktober 2013 med 55 deltagare från
länets kommuner och kulturverksam heter. Remissarbetet inleddes med en
remisskonferens den 17 februari 2014 med 80 deltagare. Kuaurplanen har skickats

ut på remiss tlH länets komtnunet, :änsstyrelsE:n uch bei\)rda reglaila la
kulturverksamheter. Landstingsfullmäktige fattade beslut om Kulturplanen den 17
juni 2014.
Arbetet har kontinuerligt rapporterats till landstingsledningen. För förankring av
arbetet har det fun!11ts tv~ referensgrupper. Den första gruppen är Ku!tur- Fr!tids-

och Idrottsberedningen som består av politiker från landstinget och länets samtliga
kommuner och den andra gruppen består av kommunernas kultur· och fritidschefer
ses rnl ellere( fJ( Je regloi1ala kultufve, ksair"1hetdi1ct.

Lokala samråd har genomförts i länets samtliga tio kommuner där ansvariga
tjänstemän på landstinget tillsammans med kommunala företrädare lagt upp
innehållet och utformningen av samrådet. Till samråden har det bjudits in
representanter från det lokala kulturlivet, civilsamhället, kulturskapare, skola,
bibliotek, politiker, näringsliv m fl. Politiker från landstinget har deltagit i samtliga
samråd. De öppna mötena har genomförts på kvällstid. En skillnad från arbetet med
den tidigare kulturplanen är att flera av kommuner nu valt att genomföra såväl
öppna möten för det lokala kulturlivet som möten med beslutande politiska
församlingar i kommunen.
Några kommuner har under perioden initierat ett arbete med att ta fram en lokal
kulturplan med den regionala planen som grund. Landstinget har dessutom
genomfört möten med ledningen för Västmanlandsmusiken, Västmanlands Teater,
Arkiv Västmanland, Västmanlands hemslöjdsförbund, Kulturenheten på landstinget
samt Länsstyrelsen i Västmanlands län.
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SAMVERKAN OCH MÖTESPLATSER
6.1
Samverkan
Samverkan ska skapa förutsättningar för att medborgarna i hela länet ska ges tillgång
till ett rikt och varierat kulturutbud. Samverkan ska ske inom länet, interregionalt,
nationellt samt internationellt. Arbetsprocesser ska pågå tillsammans med fria
kulturutöva re, civilsamhället och länets kommuner. Samverkan ska ske med andra
samhällsområden. Kommuner och landsting ska medverka till att det finns
rnötesplatsei' där medborgare och kulturarbetare kan träffas för social gemenskap,
upplevelser och erfarenhetsutbyte.

Samverkan i Västmanland
Kommunerna i Västmanland har det politiska ansvaret för huvuddelen

av den

offentligt finansierade kulturverksamheten i länet. l kommunerna finns största delen
av den verksamhet som lanels medborgare möterism vardag. VarJe kommun
bestämmer sin egen ambitionsnivå. Landstingets direkta ansvar omfattar regionala
insatser vars syfte är att med ett regionalt perspektiv komplettera och stödja de
kommuna:a insatserna. En st1ukture1ad samverkan mellan landstillget och
kommunerna !eder t!!! att resursbeho•Jen tydliggörs och d!a!cgen stärks ir.om

kultursektorn.
Det regionala arbetet ska ge lokala resultat i hela länet. Det är viktigt att påpeka att
regionalt arbete skiljer sig från lokalt arbetssätt men ersätter aldrig lokalt arbete.
för att utveckla samverkan i länet finns en ambition:

•

att tillsammans hitta former för gemensamma ekonomiska prioriteringar.

•

att undersöka möjligheten att bredda finansiering av kulturpolitiska insatser.

•

att arbeta med kompetensöverföring, nätverk och konferenser.

•

dit öka samverkan rnelldn kulturpuH Uk ot.h andra san!hällsun1rdden.

•

att samråda med folkbildningen, civilsamhällets olika delar samt kulturlivets

fö:eträc!ar€.
Samverkan med andra iän
Västmanland har en väl utvecklad samverkan med de angränsande länen inom olika

kulturområden. Ett gemensamt pågående arbete är att utveckla arrangörsskap för
bPfin1:1iga or:h ny<=~ t=~rrangörer_ OP.tta görs tillsMmmt=~ns mPd Örebro, Sörmlnnd och

stockhol m s län. Syftet är att stärka de lokala och regionala arrangörerna, skapa en
långsiktig strategi och infrastruktur för arrangörsutveckling i regionen, bli en stark
arrangörsregion av nationell betydelse inom olika kulturområden samt att öka
samverkan mellan länen.
Ett årligt kulturting arrangeras av Landstingen i Sörmland, Västmanland och Örebro.
Kulturtinget har fokus på olika aktuella kulturpolitiska teman och riktar sig till
förtroendevalda, tjänstemän och kulturinstitutionernas företrädare samt kulturlivets
olika delar. Kulturtinget samlar årligen ca 150- 200 deltagare. Syftet med
kulturtinget är att brett stimulera dialogen och kunskapsutbytet mellan
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internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Ambitionen är att utveckla
detta kulturting till en mötesplats för det kulturpolitiska samtalet i Mälardalen.
Samverkan nationellt

Samverkansmodellen innebär ett närmare samarbete mellan Landstinget
Västmanland och statens företrädare, te x vad gäller utformning av och utvärdering

av modellen. Statens Kulturråd kommer även fortsättningsvis att fördela
utvecklingsbidrag tilllänet vilket också förutsätter ett nära ide utbyte.
Förutom de statliga medel som fördelas av statens Kulturråd till landstinget så
fördelar staten ytterligare medel vad gäller kulturutveckling i länet.
Länsstyrelsen ansvarar för utarbetandet och uppföljningen av Regionalt
Utvecklingsprogram i Västmanlands län (RUP). Den regionala kulturplanen är en del
av "Rupen". Landstinget, länsstyrelsen och kommunerna samverkar inom flera
kulturområden inte minst vad gäller kulturmiljöområdet, en samverkan som kommer
att utvecklas ytterli~are.
Samverkan internationellt

Internationella kontakter har blivit en allt viktigare del i vårt samhälle. EUmedlemskapet ger ökade förutsättningar för samarbete över nationsgränserna.
DeH:.dgCtnJe l ;nternatiu.-,elld prujekt kart va tes t:it eff~k.tivt sdtt dtt utvec.k:d de-(J egfld
verksamheten.

Ett framgångsrikt internationellt sarnarbete kräver även en god organisation och
samarbetsstruktur på den lokaia och regionaia nivån med olika aktörer.

Två pågående internationella kulturprojekt:
Internationellt utbyte med "Academy of Art and Design in Wroclaw", Polen. Det finns

en överenskornrnelse me!!"' n l..andstingpt nr:h konsthögc;kolan 1Polen som sträcker sig
till 2016, då Wroclaw är Europeisk kulturhuvudstad. Under 2014 sker det elevutbyte
me! !z n Vä$tmar.!3r.d och \"'.'rcdaw samt fo:-ts3tt 3rbete med kcr.str.ärsutbyte mc !lan
de två regionerna. 2015 kommer det att anordnas en utställning på Länsmuseet med
polska konstnärer och under 2016 kommer västmanländska konstnärer ställa ut i
Vv'rociaw. Projektet sker i samarbete meå iviälardaiens Högskoia.

Utveckla samverkan med Bergame i itallen gällande kultur, näringsliv och skola.
Västerås stad, ABB-gymnasiet och Landstinget har på initiativ av Västerås stad inlett
ett utbyte med Bergama i Italien. Ett utbyte med Historiska museet i Bergama ska
ske. Genom ett skolprojekt tillsammans med ABB-gvmnasiet kommer det att
produceras en utställning kring ASEA och invandringen till Västmanland från Bergam o
och Italien.

6.2

rviött:!spietisel'
Landstinget vill stödja den kulturpolitiska dialogen i länet genom att utveckla olika
mötesplatser.

•

Politiskt nätverk med representanter från landstinget och samtliga länets
kommuner.

•

Kultur och fritidschefsnätverk.
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•

Nätverk med cheferna för de regionala kulturverksamheterna som ingår i
samverkansmodellen.

•

Ett årligt Kulturting i samverkan med de angränsande länen.

•

En årlig presidiekonferens där kommunernas kulturnämnder möter landstingets
representanter i en dialog om gemensamma kulturpolitiska frågor för hela länet.

•

Nätverksträffar inom olika konstformer t ex bibliotekschefsträffar,
kulturskolechefsträffar.

•

Samverkan mellan länsmuseet och lokala museer i Västmanland.

GEMENSAMMA PERSPEKTIV
Arbetet med barn och unga, geografisk spridning, delaktighet, tillgänglighet,
mångfald, jämställdhet, armlängds avstånd ska genomsyra all regional
ku!tur\ferk$arr:h2t sa!'n erh2!!er offent!!gt städ. Ku!turver!<s2rr:hcterna ad~ ä 1Jr!ga
aktörer ska medverka till att förverkliga kulturplanens intentioner utifrån sina
förutsättningar.
7.1
Barns och ungas rätt till kultur
Barns och ungas rätt till kultur är ett prioriterat område i kulturpolitiken. Lokalt,
regionalt och nat!one!!t har kommuner, !andsting och myndigheter ett ansvar för att
barnkonventionen efterievs inom oiika områden. Inom kulturområdet handlar det

om att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas tili självständiga individer
genom att ge dem tiligång tiii oiika kuliurelia uttrycksfonner samt kunskap och

resurser för eget skapande. Att arbeta systematiskt med att tillhandahålla lämpliga
och lika möjligheter för kultur och konstnärlig verksamhet för barn och unga i hela
länet är en betydelsefull uppgift.

Det offentligt finvnsic:r~dc ku!turl:vet medverkar till ;)tt lr:spirern, stöd j ;J, sJmordr:d
och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga. Det sker
genom kommunala verksamheter som bibliotek, skola, fritidsgårdar, musfk- och
kuiturskoia, regiona ia kulturverksamheter samt olika regionaia och kommunaia sröd,

bland annat till föreningslivet. De regionala kultursatsningarna ska vara ett
komplement och stöd till det som sker på lokal nivå men de kan inte kompensera för
uteblivna satsningar på kommunal nivå.
7.1.1

fl/!u$!k~

och ku!t!..:rsko!ar

De kommunalt organiserade satsningarna på musik- och kulturskolor har varit och är
en del av det svenska välfärdsbygget. Den bärande tanken är att erbjuda
förutsättningar för ett meningsfullt intresse i livet samt att ge undervisning till barn
och ungdom utan att föräldrarnas privatekonomi ska vara avgörande. Musik- och
kulturskolan erbjuder fördjupad utbildning för de elever som önskar det, oavsett
bakgrund. Musik- och kulturskolorna ska möta barn och unga där de betinner s1g.
Verksamheten ska stärka kulturutövandet, nå nya grupper och vara en
samverkanspartner för förskola, skola och andra kulturutövare.
Att följa kulturutvecklingen och stödja barn och ungas kulturutövande är viktigt både
för lr.df\fiden och för 5amhä!let. M!..!sik- och kulturskolorna ger barn och u!lgdomar
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möjlighet att som fritidsintresse utveckla och fördjupa sitt kulturutövande. Dessutom
är musik- och kulturskolan en viktig del i grundutbildningen tilllandets konstnärliga
utbildningar. Musik- och kulturskolorna är även viktiga pedagogiska
samverkanspartners för den obligatoriska skolan och i många fall en plattform där
kommunens kulturliv kan mötas, samordnas och utvecklas.
l Västmanland finns musik- och kulturskolor i nio av tio kommuner. Kommunerna har
en hög ambition vad gäller kulturskolan och vill satsa ännu mer än idag för att
möjliggöra för fler att ta del av verksamheten. Musik- och kulturskolan saknar både
regionala och nationella tydliga bindningar och är i behov av regionala och nationella
strukturer på nätverksnivå. Att som musik- och kulturskolan vara helt lokal medför
vissa nackdelar. Verksamheten blir lätt isolerad och kan därför, i en tid med snabba
förändringar, lida brist på omvärldsana lys. Likaså försvinner samordningseffekter då
skolorna tvingas uppfinna hjulet flera gånger. Ett utvecklat samarbete inom länet- en
"Regional kulturskola"- kan bli en viktig förstärkning på regional nivå för den
korrmuna!a l0kala musik- och Yu!tu:sko!an_
Länets Musik- och kulturskalechefer har diskuterat fördelar med ökad samverkan
inom ett partnerskap "Regional Kulturskola, Västmanland". Syftet med en "Regional
kulturskola" är att följa kulturutvecklingen och identifiera gemensamma
utvecklingsbehov for att stödja barn och ungas kulturutövande 1 den egna
kommunen. En regional kulturskola ger även ökade möjligheter för den enskilda
musik- och kulturskolan att lyfta fram samverkansideer som t ex lägerverksam het,
kompetensutveckl!ngsbehov el!er att sprida goda ideer. Länets m!ndre musik- och
h!lturc;lr0!0r bar s~rs!d!1: !yft fr~rn f0rclelarn2 !'Tled E>P"Reg!or.al Ku!tursk:ol;:\" för 8tt
möjliggöra nya möten både för lärare och elever.

7.1.2

Skapande skola

Kultur i skolan omfattar skapande verksamhet och estetiska lärprocesser som är en
de! i sko!ans kunskapsuppdrag. Der. stat!!ga satsningen skapande sko!a syftzr ti!! att
stärka arbetet med kultur i skolan. För många barn och unga är skolan den viktigaste
arenan för mötet med kultur. Kultur i skolan bör vara relevant och sträva mot en
hå ii bar utvedding dV iärdndei i enlighel rned i~ropidnen. Kuilur i undervisningen
främjar vidare elevernas kreativa, kommunikativa och begreppsliga förmågor samt
förmågan att analysera och hantera information.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar av det aktiva lärandet Skolan ska
stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Elever ska få uppleva
olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i
film, bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet En harmonisk utveckling
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta
olika kunskaper och erfarenheter. Förmågan att till eget skapande hör till detta.
För att underlätta för samarbeten mellan skolan och kulturlivet har Nätverket
Kraftcentrum ambitionen att öka kunskapen om vinsterna med kultur i skolan.
Nätverket som består av regionala kulturkonsulenter, kulturutvecklare och
pedagoger arbetar med kompetensutvecklande insatser för skolan. Nätverket finns
som stöd vid projektansökningar och inspiration till projekt och satsningar för
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estetiska lärprocesser i skolan. Nätverket arbetar också för att öka samverkan mellan
utbildning och kultur samt skapar långsiktiga och hållbara strukturer för kultur i
skolan.

7.1.3
Ung kultur
Alla unga i Västmaniand ska ha tillgång till en kulturell arena på fritiden. Kommuner,
civilsamhälle och de regionala kulturinstitutionerna är viktiga samverkansparter för
att gemensamt skapa förutsättningar och erbjuda arenor där den unga kulturen kan
ta plats

samt där unga arrangörer kan få

ansvara för kulturella arenor på ungas fritid.

Ung Kultur Möts är en modell som alla kommunerna arbetar med. Västmanland är

ett etablerat UKM-län och ambitionen är att arrangera en riksfestival2016-2018.
UKM arrangeras lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. UKM är en ideell
förening som på alla sätt verkar för att ungas röster ska höras och ung kultur ska få ta
plats.
7.2
Geografisk spridning i länet
Västmanland är ett mångfacetterat län med lO kommuner på en jämförelsevis liten
yta. i Västmaniand finns både industnaiismens vagga i Sverige och rötter i
jordbrukskultl.Hen beroende av var i ldnet H1dii befinner sig. Vdstmanla.-1d dr såväl en
del av Mälardalen/ Stockholm och Bergslagen på en och samma gång. Det finns god
tillgänglighet för invånarna av viktiga funktioner, både inom och utom länet, som
Lex. utbildr1ing, forskning, vård, jobb och kultur.

All regional kulturverksamhet ska ha en god geografisk spridning i länet. De regionala
kulturverksamhP.terna är placert:~dP. i Västerås förutom länsmuseets föremålsarkiv
som ligger i Hallstahammars kommun. Placeringen har betydelse för invånarnas
närhet och tillgänglighettill de olika kulturverksamheterna som på olika sätt ska
arb;::ta med att överbrygga avstånden och vara aktiva i samttiga länets kommuner. De
regionala kulturverksamheterna ska finnas till för västmanlänningarna och vara
aktiva i många olika sammanhang, i olika lokaier och framföraiit runt om i heia länet.
7.3
Delaktighet
Alla mäm1iskor ska ha möj:ighet att dt[ta i kulturlivet, ta del av kultun...ipplevtlser
samt få möjlighet till eget skapande. Kultur inspirerar till djupare reflektion. Den
stärker och utvecklar oss människor och är ofta en garant för ett öppet och
demokratiskt samhälle. Deltagande i kulturella aktiviteter kan också innebära en
ökad social sammanhållning och ett ökat politiskt medvetande.

l samhället används Internet i allt större utsträckning. Det kräver kunskap om datorer
och hur man använder Internet. Biblioteken har en viktig roll i arbetet för ökad digital
tillgänglighet. l samverkan med folkbildning och andra ska de möta det ökade digitala
utanförskapet i samhället.
Det ska finnas möjlighet för alla att vara med och definiera vårt gemensamma
kulturarv. Arbetsmetoder ska utvecklas för att hitta formerna för att tördjupa arbetet
med referensgrupper, samt olika fokus- och arbetsgrupper. Ett exempel är Frizonen
på länsmuseet, som är ett idelabb och utställningsyta för kreativa ungdomar och
unga vuxna. De ungas arbetsprocesser visas här upp och de ställer ut sina ideer och
sitt skapande.
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Kultur har en viktig uppgift och roll för att stärka demokratin och motverka
antidemokratiska strömningar i samhället. Kulturverksamheterna ska vara med i
samhällsdebatten och våga ta ställning samt vara en plats för dialog, debatt och
samtal.

7.4

Tillgänglighet

Kultur ska vara tillgänglig för alla. Såväl institutioner, fria grupper och andra
kulturarrangörer har behov av att se över verksamhet, lokaler och information för att
alla ska kunna ta del av kultur. Att identifiera och undanröja synliga och osynliga
hinder är nödvändigt för att fler ska få tillgång till kulturutbudet.
Tillgänglighetsperspektivet ska integreras i all verksamhet. Ökad tillgänglighet
handlar om den demokratiska rätten för a !la att röra sig fritt och verka i samhälletutan diskriminering och utanförskap.
Tiiigängiighet kan deias in i fysisk Iiilgängiighet, kommunikativ/informativ
tillgänglighet och psykosocial (bemötande) tillgänglighet.
Sedan 2003 har Landstinget Västmanland arbetat med att tillgängliggöra teater och
bioföreställningar för synskadade västmanlänningar. Varje år erbjuds 12- 14
syntolkade bioföreställningar och5-8 syntolkade teaterförestailningar i ett flertal
k~m~t.mer 1!ä:1et. De ser.3ste 2ren har det 2ve:~ erbjl!dits sy~tc!kade rrH. !Seibesök
med inriktning på konst och historia.

Verksamheten samordnas och administreras av Landstinget Västmanland i nära
samarbete med 15nets zrrangörer1 studieförbund och SRF.
7 .s

Mångfald

Kulturverksamheterna ska arbeta utifrån ett brett mångtaidsbegrepp som innefattar
kön med kön.söverskridande !dentitet e!!er uttryck, religion e!!er an~an
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, geografi, klass eller

ä:der.
Mångfaldsarbetets övergripande mål är icke diskriminering. Istället för att utgå från
skillnader mellan människor och särartstänkande inriktas mångfaldsarbetet på
intressegemenskap och likhet mellan människor. Utgångspunkten är FN:s
deklarationer för mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt svensk iagstiftning
rörande icke diskriminering, jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.
l Sverige finns fem nationella minoriteter, sverigefin nar, tornedalingar, samer, judar
och rorner. lviinoritet~språken är finska, meänkäii (tornedaisfinsi<aL samiska, jiidisch
och romani ch i b. Alla minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär
att det finns ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och
kultur. BJrns utveddH:g 3V ku!ture!! identitet och ::mvändning av det egna
minoritetsspråket ska särskilt främjas.
/,:;, • .1

Finskt jörvaii:ningsområåe

De sverigefinnar som bor i ett finskt förvaltningsområde har uttrycklig rätt att
använda sitt modersmål i offentliga sammanhang. Det föreskrivs särskilt, att rätten
att få använda det egna modersmålet inte är beroende av den enskilde individens
kunskapsnivå i majoritetsspråket.
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Det finns ett stort antal sverigefinnar i länet och sex av kommunerna i länet är finska
förvaltningsområden: Hallstahammars kommun, Köpings kommun, skinnskattebergs
kommun, Västerås kommun, Surahammars kommun samt Fagersta kommun.
Västmanlands finska kulturarrangörsförening, Väsky är medlem i Riksteatern och
Riksteatern Västmanland och arrangerar finsk kultur och finsk scenkonst på det finska
språket. De samarbetar med finska föreningar och förvaltningsområdena i länet.
Nätverket Finnet Västmanland är viktigt för det finskspråkiga kulturarbetet i länet.

7.6
Jämställdhet
l Landstinget Västmanlands jämställdhetspolicy är lika villkor och förutsättningar för
kvinnor och män en grundläggande värdering. Jämställdhetsperspektivet beaktas i
alla frågor och beslut.
Ett av kulturpolitikens syften är att uppnå likvärdigt deltagande och representation i
kulturlivet. Detta är en långsiktig ambition som lyfts fram i den nya nationella
ku!tu:-pc!it:!<:e~.
Tydlig~ m;l!formuledrgar o'=h ett ?i:erra~porter!P.gssystem som •1ppmuntrar

ti!! att
medvetandegöra hur beslutsprocesser inom institutionerna ser ut är en viktig del av
jämställdhetsarbetet. Processen ska stärka kopplingen mellan det
jämställdhetspolitiska området och det kulturpolitiska.
7. 7

Armslängds avstånd

En viktig princip är Armlängds avstånd som innebär att den poiitiska nivån anger de
ekonomiska och juridiska ramarna, samt sätter upp övergripande mål. Konstnärliga
bedömningar överlåts åt ämnesexperter vilket är viktigt för den konstnärliga friheten.

8

DE PROFESSIONELLA KULTURSKAPARNA
Det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och ett
växande kulturföretagande. Med sin utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens
har de professionella kulturskaparna mycket att @föra de regionala
ku:~urverksamh;;oterr.a och ku:tudh,-et i stvrt. De profcs:;iGi12~~a ku~turskoparlio kall
arbeta både som anställda inom kulturella verksamheter och som fria kulturskapare.
De representerar såväl spets som bredd och är viktiga samarbetspartners i det
regionala och lokala kulturlivet. En god samverkan förutsätter att
kulturverksamheterna uppmuntrar till samarbeten och arbetar gränsöverskridande.

9

KULTUR l SAMVERKAN MED ANDRA DELAR AV SAMHÄLLET
Samverkan med andra delar av samhället är central för att kulturen ska kunna
utvecklas och hitta nya former. Prioriterade områden i Västmanland är civilsamhället,
folkbildning, Kultur och Hälsa samt Kultur och Näring.

9.1
Civilsamhället och den ideella sektorn
Kulturplanen följer den definition av civilsamhället som anges i SKL:s positionspapper
"Civilsamhället som utvecklings kraft." Det innebär att civilsamhället schematiskt kan
indelas i: Föreningslivet och folkbildningen, frivilligt arbete och volontärska p,
företaggnde med somhäl!små:, somt samhä:lse11treprenörer och e:dsjälar.
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Målsättningen är att bygga på den dialog som nu sker på nationell, regional och lokal
nivå. Det finns behov av ökad samverkan inom kulturområdet mellan civilsamhäll et,
kommunerna, landstingen och staten. Civilsamhället har stor betydelse för hela
kulturområdet och bidrar till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Den
professionella kulturen, amatörkulturen och det ideella arrangörskapet skapar
förutsättningarför ett rikt kulturliv.
l Västmanland finns fiera mycket goda exempel på samverkan meilan de regionala
kulturinstitutionerna och civilsamhället. Modellen för samverkan inom musik- och
teaterområdet "Ett kulturliv för alla" är en mycket framgångsrik modell för
delaktighet i utvecklingen av det lokala musik- och teaterlivet i länets samtliga
kommuner. Denna modell för engagemang inom civilsamhället, folkbildningen och
länets kulturskapare skulle kunna utvecklas till en modell för fler kulturområden.
i'oii<i:Jiidningen, foikhögskoiot och studieförbund
Folkbildningen och särskilt studieförbunden med sin breda verksamhet kan spela en
stor, aktiv och förnyande roll när medborgaren står i centrum för kulturpolitiken. Den
kontir.u2digt pågåcnd:.:: dialogen med fc!kbildr:ingcn och d·Ji!samhäl~et är mycket
betyde!sefu!!.
!U.

! !2net flnns det fyr<:! fa!kh6gskc!ar, gergsbgens fo!khögska!2 : Norberg, Hästsp:::rtens
folkhögskola i Hallstahammar, Tärna folkhögskola l Salasamt Västerås folkhögskola,
som samtliga är en del av det fria och trivilliga folkbildningsarbetet. Landstinget
Västnianland är huvudman för Tärna folkhögskola och tandstlitget ger också bidrag
såväl till studieförbundens distriktsorganisationer som till föreningslivet på
distriktsnivå.

l det av styrelsen för Tärna folkhögskola antagna "Strategi för Tärna folkhögskolas
framtida inriktning 2014-20i9'' betonas skolans strategiska måi. Tärna foikhögskoia
ska vara en mötesplats, utbildnings- och konferensresurs för hela länet och erbjuda
ett varierat utbud av kurser, uppdragsutbildningar, öppna föreläsningar,
kulturevenemang och konferenser.

Folkb:!di!ing2GS iö~fr<Jstr:..:kt'-Jr och kcr.ipctcn~er bör kopplos till det regiono!~
utvecklingsarbetet kring arrangörskap, delaktighet, deltagarkultur, tillgänglighet och
mångfald.
9.3
Kultur och hälsa
Att det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa har visats i flera nationella
studier. Musik, dans och konst har visats höja livskvaliteten och stärka hälsan.
Landstinget har genomfört en vetenskaplig rehabiliteringsstudie för att undersöka
om kulturinsatser kan påverka hälsan positivt hos långtidssjukskrivna personer med
psykisk ohälsa. Enligt rapporten kan deltagande i kulturupplevelser för personer med
lättare psykisk ohälsa vara ett rehabiliteringsalternativ och komplement.
liv och hälsa ung
Vartannat år genomför landstinget undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever
i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. För att resultaten
ska nå den unga som svarat på enkäten har Landstinget har tillsammans med
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kulturskapare, Västmanlands idrottsförbund, föreningsliv och skolor påbörjat ett
utvecklingsarbete där resultaten gestaltas med olika kulturella uttryck.
De unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av
scenkonst, medieproduktion och utställningar. Målgruppen är alla unga i

Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är:
•

att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan,

•

att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till
grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna,

•

att inspirera unga till egna kulturella uttryck.

Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från
Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de
kultureila uttrycken (scenkonst, utstailningar, medieproduktion) skapas. ~ör att skapa
en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider
kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Resultatet av detta
CJrb€t2 kommer att integreras i det bestående arbGt2t med Uv och hälsa Ur~g.

Kultur i värden
Utvc::k!J ~rb:::tet med !<u!t:..::-: v:rder: !:O~ ett kGr.i;:!lcmc:-~t ti!! d:::: r: m~dfd~ska
vården. För ett maximalt tillfrisknande måste både kiopp och själ stimuleras. Kultur i
vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller andra aktiviteter som
~yftdr tHI kommun1k~tion, sinnlig stimular1s och livsglädje i vårdvatddgen.

av lös konst inom landstinget. Varje förvaltning (motsvarande i nuvarande
organisation) har ett eget ansvar för den konst som hänger i förvaltningens lokaler.
Ansvaret for arbetet med fast konst sker genom uppdrag fra n Centrum for
administration. Denna uppdelning klargjordes vid LS § 140, 1994-05-30 där
respektiveförvaltning/motsvarande gavs ett ansvar för vård och registrering av
tilldelad konst samt att dåvarande Tekniska förvaltningen gavs uppdrag vad gäller
fast konst.

9.4
Kultur och näring
Västmanland är i stora stycken fortfarande ett län med stark industristruktur.
Västerås ligger nära riksgenomsnittet och i flera kommuner har en stark utveckling
skett de senaste tio åren från den traditionella industristrukturen mot en högre
specialiseringsgrad och utpräglade tjänsteföretag.
Innovationer är grunden för fler växande företag och en förutsättning för att möta en
ökande internationell konkurrenskraft.
Inom kulturella och kreativa näringar kan metoder för kreativa lösningar och
innovativa tankesätt utvecklas. Kulturella och kreativa näringar är en tillväxtfaktor.
Företagsrådgivning ges via ALM l Mälardalen där landstinget är delägare.
Arbetet kommer att ske genom:
•

att utöka nätverk med företag, kreativa näringar samt offentliga beslutsfattare.
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•

10

att starta ett dialogforum för samverkan mellan privata- och offentliga
verksamheter och kulturaktörer.

REGIONALA KULTURVERKSAM HETER
10.1

Västman/andsmusiken

Västman/andsmusiken är ett kommunalförbund med Västerås stad (90 %) och
Landstinget Västmaniand {10 %) som medlemm2r. Enligt förbundsordningen ska
organisationen arrangera, producera och stödja musik- och dansverksamhet i hela
Västmanlands län. Västman/andsmusiken är en länsmusikorganisation med tre olika
uppdrag: länsmusikverksamhet i länets samtliga kommuner, orkesterverksamhet
med Västerås Sintonietta och drift av Västerås Konserthus.

UirtSiiiusikv·eiksar(ihttcr;

bedr~vs

; alla kommurrel i lä ilet och ger stöd ti::

arrangörsföreningar, konserter med professionella frilansmusiker och evenemang.
En väsentlig del av länsmusikverksamheten utförs enligt modellen "Ett kulturliv för
aiia''. Detta arbete syltar till att stödja lokala arrangeirer och att tlilhanaahålla ett
utbud rned prioritet på ~rolessioneild rnusikevenerm:mg för vuxrJd.
Länsmusiken ger också direkta verksamhetsbidrag tili en rad musik- och
kulturföreningar, liksom riktat stöd till festivaler och olika initiativ inom musik- och
dansområdet.
inom området nutida musik stödjer limsmusiken Norbergfestivai, Nya Perspektiv,
u kUk (Uruppförandekiubben). \iasteräs Sintonietta arbetar också strategiskt med
nutida musik genom beställningar och samarbeten med hustonsättare.
Västerås sir1fonietta är en kammarorkester med 33 musiker scm är anställda på
deltid (60 %). Orkestern har en stark lokal förankring med ett publiksnitt som ligger
b~and det högsta; fandet iTien har uckså internationella ambitionci. Ett målmedvetet

arbete bedrivs för att öka kännedomen om orkestern, även utanför Mälardalen.
Under den gångna kulturplanen har landstinget utökat bidraget till
länsmusikverksamheten och Västerås stad har gett utökat bidrag till Västerås
sinfonietta. Landstinget har att värna och stärka länsmusikuppdraget under
kommande kulturplansperiod.
Västerås Konserthus har en balans mellan spets, bredd och lokal förankring som är
unik i Sverige. Huset är ett iokait och regionalt kuiturhus som erbjuder plats för både
lokala arrangörer, egna musiker och professionella gästspel på internationell nivå
inom flera olika genrer.
Utvecklingsområden

•

Utveckla och fördjupa länsmusiken genom att, utifrån modellen Ett kulturliv för
alla, i samverkan med länets kulturskolor genomföra programaktiviteter utifrån
varje kommuns behov.

•

Utveckla länsmusiken genom stor lyhördhet för de lokala arrangörernas
prioriteringar med frilansande musiker på hög internationell och nationell nivå
och med bred ge·nrespridr.;ng.
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•

Utveckla Norbergfestival till en internationell scen för nyskapande elektronisk
musik och visuella konstarter. l samarbete med arrangörsföreningen
Norbergfestival och statens musikverk (musikplattformen och
Elektronmusikstudion EMS)

a

Utveckla kammarmusikverksamheten på regional, lokal och internationell nivå

genom ytterligare etapper av projektet Internationell kammarmusik i Sverige.

10.1.1

Dansverksamhet

Västmanlandsmusiken bedriver dansverksam het. Genom att erbjuda publik, i
konserthuset och i länet professionella dansföreställningar med nationella och
internationella dansare och koreografer kan Västmanlandsmusiken säkra
representationen av den samtida dansen i regionen. Särskild omsorg ges
dansföreställningar som riktar sig till ungdomar.
Dansscen Västmanland ska inspirera och beröra i mötet mellan publiken,
mcdborg;:::,ren och ko:1~tfcrmcr.. Genom en ny.::;:Jt$ni~g ~v dansprc~cntJtCr och !;:::-:-:ta!
med koreografen inramas dansföreställningarna i allt högre grad av ett konstnärligt
samtal och introduktionerna syftar till att presentera upplevelsen i salen för publiken
och på sa sätt sänka trösklarna m till konstformen. Under 2014 och framåt ska
Västn:an!andsmus~ken fcr!!::att utv!dga d3n~prese~tatören t!!! 3tt cmf3tta 2ven lär.et
och skolproduktioner.
Västmanlandsmusiken har bedrivit Community Dance i Västeråsstadsdelen Val!by
som är baserad på skapande dans och är ett bra cxempe! på de!tagarku!tur.

Utvecklingsområden
•
•

Utveckla den skapande dansen och dansen som pedagogisk verktyg,
Utveckla de regionala samarbetena inom dansområdets professionella och
pedagogiska grenar samt att fortsätta utveckla konstnärliga samarbeten mellan
institutioner, koreografer och danskonstnärer.

•

Stärka arrangörsleden genom att ge dem verktyg och förutsättningar för att
presentera dans och samtala kring dansen som konstform

10.2
Västmanlands Teater
Västmanlands Teater är ett kommunalförbund med landstinget Västmanland och
Västerås stad som medlemmar. Teaterns uppdrag är att producera, arrangera och
stödja teaterverksamhet i Västmanlands län. Omsättningen uppgår t11i cirka 33
miljoner kronor och cirka 40 personer arbetar på teatern.
Kamverksamheten ar att producera törestailningar för barn, unga och vuxna. reatern
erbjuder skolorna och teaterföreningarna produktioner som kan turnera i länet och
länets medborgare erbjuds kostnadsfri transport till utvalda föreställningar som
spelas i teaterhuset i Västerås. För att ge medborgarna en större bredd i repertoaren
kompletteras de egenproducerade föreställningarna med gästspel som är både
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nationella och internationella. De internationella föreställningarna är ibland på andra
språk än svenska för att nå fler målgrupper.
Ett av teaterns uppdrag är att utveckla insatserna för barns och ungas rätt till kultur.
Barn och unga är därmed ett prioriterat område och stora satsningar på barn- och
ungdomsteater görs. Teatern fokuserar på att producera teater för högstadieelever,
ofta i klassrum, och på familjeföreställningar, där barnen får uppleva teaterhusets
magi. Till skolföreställningar tar teatern fram ett material för att lärarna ska kunna
förbereda eleverna inför besöket och/eller för att kunna göra ett efterarbete för
reflektioner kring föreställningen och dess tematik.
Teaterns konstnärliga vision är att vidga teaterbegreppet Ensemblen skapar
föreställningar där publiken får uppleva en blandning av dans, musik, bild och text.
Värdeorden är lekfull, modig och öppen.
Teatern har tillgång till resurser, kunskap och kompetens som är värdefulla för andra
aktörer inom kulturområdet i länet och därför är en av teaterns målsättningar att
vara ett nav för scenkonsten i Västmanland. Teatern samarbetar exempelvis med
amatörteaterföreningar, fria grupper och utbildningar i Västmaniand.
Utvecklingsområden

•

Utveckla publikarbetet samt att utforska interaktiva repetitionsprocesser och
förestä!lnlngar för barn och ungdom.

•

Utveckla en modell för :ärdnde/forskande för att skapa rnet"värde l
produktionsprocesser och en ökad kunskap inom scenkonstområdet

•

Utveckla teaterhuset till en mötesplats för länets medborgare.

•

Utveckla en samlingsplats för all scenkonst i länet.

10.3

Landstingets kulturenhet

Landstingets ku~turenhet ska bidra till ett livskraftigt kulturliv i hela länet, aktivt

metiverka i !:>arnhi:ilisui:veckiingen och bidra i.ili en håiibdr regiona i uivedding. Arbete
ska bedrivas i länets samtliga kommuner och präglas av mångfald, samverkan och
delaktighet. Kulturenheten består av museum "Västmanlands läns museum" och
Kulturutveckling, med kulturutveckla re inom bibliotek, film, konst, teater, barn- och
ungdomskultur.

10.3.1

Regional museiverksamhet

Kulturenheten ska genom museiverksamheten fördjupa kunskapen om mångfalden i
det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det
förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden i hela länet.
Museets insatser är omfattande och riktar sig till alla, med barn och unga som
prioriterade målgrupper. Uppgiften är att vara en resurs för länets tio kommuner och
bidra till att skapa nya sammanhang, knyta ihop ideer och initiativ samt göra
historien synlig i sin rätta miljö. Arbetet i hela länet innebär samverkan med
kommuner, föreningar, kulturskapare, lokala entreprenörer och andra aktörer.

~.JLA.NDSTINGill'
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Länsmuseet ska vara tillgängligt, bejaka kulturell mångfald, inbjuda till delaktighet,
ge möjlighet till medskapande, kreativitet och reflektion. Aktiviteter ska syfta till att
öka ungas inflytande och medverkan. Verksamheten ska vara tillgänglig såväl fysiskt
som innehållsmässigt. Behoven hos personer med olika former funktionsnedsättning
ska vara väl tillgodosedda i de nya lokalerna.
Länsmuseet har tillsammans med Västerås konstmuseum gemensamma lokaler på
Karlsgatan 2. Därigenom uppstår naturliga samarbeten mellan museerna och på så
vis skapas en naturlig mötesplats och kulturscen i Västmanland.
Länsmuseets utstäilningslokaler, arkiv, bibliotek och kontor finns på Karlsgatan 2 i
Västerås. l Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med museets
föremåls- och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder
Från januari 2014 och under de kommande tre åren bygger länsmuseet nya
basutställningar. De nya utställningarna ska berätta om den västmanländska
historien från stenåldern fram tills idag. När då varnu-forntidens folk och fä utgår
från sten, brons- och järnåldern och öppnar den 24 maj 2014. Etapp två öppnar i
november 2014 och berättar om medeitiåen.

Utvecklingsområden
•

Utveckla och i olika etapper fram till hösten 2016 bygga nya basutställningar på
Kar!sgatan 2. De nya utstä!l!1ingarna ska vara en ingång ti!! !änets kulturarv och en
mötesplats mellan generationer och presenterar den västmanländska historien.
Hösten 2015 öppnar en utstiillning som utgår från 1500-1700-taien och hösten
2016 öppnar den sista bdsutstälining~n ~orn handiar om 1800-tdiet fram tiii idag.

•

Utveckla och stärka Karlsgatan 2 tillsammans med Västerås stads Konstmuseum
snrn möt~c;;pl~ts för skol~; förening'- och n~ringc:;liv. MuseRrna på Karlseatan 7.
ska utvecklas till att vara den givna kulturscenen för konst och kulturarv.

•

Utveckla och från 2015 starta Kulturarvsportal Västmanland. W ebbportalen ska
genom samverkan och delaktighet främja att ett levande kulturarv bevaras,
används och utvecklas. Arbetet med och finansieringen av portalen är en
gemensam angelägenhet för landstinget och länets kommuner. Det genomförs i
samverkan med AB M-aktörerna (arkiv, bibliotek och museer} i länet.

•

Utveckla kulturmiljövårdsarbetet i länets kommuner i nära samverkan med
kommuner, länsstyrelse och civilsamhälle.

•

Utveckla nätverken och dialogen inom musei- och kulturarvsområdet.

•

Utveckla samarbetet med elever och lärare på gymnasieskolor i länet och vid
Mälardalens högskola. Erbjuda en yta. den sk. Frizonen. för utställningar och
idelabb på Karlsgatan 2.

10.3.2

Kulturutvecklare inam landstinget

Kulturutveckling sker i landstinget inom områdena bibliotek, film, konst, teater, barnoch ungkultur.
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Uppdraget för Kulturutveckling är att genom samverkan och förankring med
kommuner och andra aktörer bidra till utveckling av kulturpolitiskt prioriterade
områden utifrån den regionala kulturplanen.
Genom sin kompetens inom olika områden arbetar kulturutvecklarna tillsammans
med kommunerna med att driva olika nätverk. Genom att arrangera Kulturting med

seminarier för politiker och tjänstemän kan vikten av kultur synliggöras.

10.3.3

Barn ach unga

Kulturutveckling prioriterar barn och unga i all verksamhet. Kulturutveckling arbetar
genom nätverket Kraftcentrum. Nätverket består av regionala kulturkonsulenter,
kulturutveckla re och pedagoger. Kraftcentrum arbetar med kompetensutvecklande
insatser för skolan och finns som stöd vid projektansökningar och inspiration till
projekt och satsningar för estetiska lärprocesser i skolan. Målet för 2015-2018 är att
skapa starkare samverkan meiian kultur och skoia.

!Jtvcc:k!ir.gsområden
•

•

Utveckla en 8?rn-!<"onst/filrn/Htteratt•rfest!va! i l~nE't UteåPgspL•nl<t och
erfarenhet är litteraturfestivalen. En förstudie ska genomföras för att se över hur
länets alla kommuner ska involveras i projektet.
Utveckla samverkan me! lan kultur och skola genom att tillsammans med
skolchefer och kulturchefer pianera för kompetensinsatser för personai som
arbetar med barn och unga.

•

Nätverket Kraftcentrum har en samordnande. förmedlande och
kompetensutvecklande roll om vilka statliga projektstöd som finns att tillgå.
Nätverket ska kontinuerligt upplysa om och stimulera till bra projekt i
kommunerna.

10.3.4

Konst och kuiturfrämjande, teater och konst

Teater
Projektet "Ett kulturliv för alla Teater'' har skett i samverkan mellan landstinget,
kommuner och arrangörsföreningar. Projektet har varit ett komplement till den
redan befintliga offentliga teaterverksamheten i kommunerna och möjliggjort

samverkan och arrangemang av teater.
Efter projektets slut fortsätter arbetet med Kulturliv för alla Teater inom avdelningen
Västmanlands Teater. Kommunerna ansvarar för de lokala arbetsgrupperna och
planering av teaterutbud samt redovisning av genomförda aktiviteter.
Kulturutveckling ansvarar för råd och stöd i form av kompetensutveckling och
nätverk. Riksteaterföreningarna, Västmanlands Teater och de fria professionella
teatrarna i länet ska komplettera varandra för länets olika arrangörer och visa på en
framtida förnyelse av teaterutbudet.
Teater digitalt eller via fibernät och andra sätt kan vara ett komplement till
liveföreställningar. Detta sker redan på flera platser i länet. Möjligheter för att
utveckla Västmanlands Teaters föreställningar och Västmanlandsmusikens

\._•..J.LANDS"DNGET
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föreställningar till digitala föreställningar finns i länet och kommer att genomföras till

2018.
Tillgänglighet till teaterutbud gäller även för personer med syn- eller
hörselnedsättning. Syntolkad teater är redan möjlig men med den digitala tekniken
kan det bli mer tillgängligt. Textning för hörselskadade är en utvecklingspotential för
länets producerande teatrar.
När det gäller teater på skoltid är lärarnas och elevernas delaktighet i val av
förestaliningar viktigt. För att kunna göra goda va i så bör man också ha kunskap om
teater och hur konstformen kan användas på ett bra sätt i skolarbetet. Teater i
skolan omfattas också av stora kostnader och stöd till de fria grupper som finns i
länet möjliggör för kommunerna att tillgodose sig teaterföreställningar på skoltid.

Utvecklingsområden
•

Utveckla former och strukturer som stärker möjligheter för att sända regional
scenkonst från i: ex iäneis kuiturinstitutioner ii il biografer, andra samiingsiokaier,
väntrum och bibliotek för att på så sätt stärka den samlade regionala kulturen.

•

Främj2 och utveckla te2ter- ach dramapedagog!skt arbete i kommurter ge rom att
tillsammans med skolchefer och kulturchefer planera för kompetensinsatser för
personal som arbetar med barn och unga.

•

Utveckla en gemensam marknadsföring av hela teaterutbudet i länet.

Konst

Lund:;t;r.get sko verka för att konstnärt r ska ge:; möjligheter tH! ut;;t~!!ning3r,
pedagogiska uppdrag och andra konstnärliga projekt. Detta utvecklas inom
landstingets arbete med kreativa näringar.
Landstingets kulturverksamhet ska verka för att barn och unga ska ges möjlighet att
sFHva o;k~p:, o('h upplev~ konst.

Konsten i det offentliga rummet är ett viktigt arbete inom kulturverksamheten.
Länets kommuner har uttryckt en önskan att inventera, bevara och synliggöra den
offentliga konsten. Den offentliga konsten är en del av vårt kulturarv och platsers
historia. Kulturutveckling kommer att arbeta för att ti!lgän!iggöra den offentliga
konsten, som även främjar konstnärers möjligheter till gestaltningsuppdrag.
Utvecklaren inom konst ska prioritera samverkansprojekt mellan landstinget och
linets kcmmur.e:-, dvi!sJmhä!let och ku!t:.:r~k3pare.
Kulturutvecklaren svarar för genomförandet av arbetet med den konstnärliga delen i
samverkansprojektet mellan landstinget och Wroclaw.

Utvecklingsområden
•

Utveckling av den konstpedagogiska verksamheten i länet. För att främja barn
och ungas möjligheter att uppleva och skapa samtidskonst kommer den
konstpedagogiska kompetensen och tillgängligheten i länet att stärkas.

•

Den offentliga konsten i Västmanlands län. Verka för att utveckla kommunernas
beställarkompetens och öka konstnärernas möjligheter att arbeta med offentliga
gestaitningsuppdrag. Genom samverkan mellan landsting, kommuner, naringsiiv

25 (30)

\ ....
.JLANJ);,lJNGRT
l V.Ab'T:IvL~'LAND

r

Datum

2014-02-17

och konstnärer genomföra en serie analyser och gestaltningar av skolmiljöer i
länet.
•

•

Utföra ett kulturutbyte med konsthögskolan i Wroclaw. Arrangera en utställning
på länsmuseet med polska konstnärer 2015 samt en utställning i Wroclaw 2016
med svenska konstnärer.
Främja konstnärernas möjlighet att verka i Västmanland genom kreativa
näringar.

10.3.5 Filmkulturell verksamhet
Den filmkulturella verksamheten arbetar strategiskt med att främja kommunernas,
civilsamhällets och kulturutövarnas samarbete för ökad kunskapsutveckling och
kvalitet inom filmområdet
Den rörliga bilder1 50iYt förmedlai"E: av berättel:;er och hlstm·iti' får en allt starkare
ställning i samhället, främst bland barn och ungdom. l nu gällande läroplan, inom
"Övergripande kunskapsmål", finns tydliga mål som handlar om film och kultur. Hos
skolor i och utanför !2inet finns goda ~xempe! p-8 hl1r ma !'l arw3nt film 50m
pedagogiskt verktyg oå ett framgångsrikt sätt för att utveckla elevers kreativa
förmågor och lärande. Med denna utgångspunkt ska den filmkulturella verksamheten
arbeta för att integrera film i undervisningen i länets alla skolor.

Hos biografer i och utanför länet finns goda exempel som visar att biografer med
hjälp av den nya tekniken kan utvecklas när det gä!!er verksamhetens inneh3!! och
som därigenom bidrar till att stärka kulturutbudet lokalt. Utveckling av verksamhet
kan gälla film, andra konstformer och annan typ av verksamhet. Tack vare större
variationer i utbudet bidrar en biograf med utvecklat innehåll, både till att öka ortens
attraktivitet och stärka den lokala demokratin. l takt med att biograferna utvecklar
sin verksamhet i omfattning och innehåll, ställs också större krav på biografernas
organisation och kompetens.
l takt med att ny teknik installeras på länets biografer och premiärsatta filmer får
paketerade ljudspår redan i produktionsprocessen, minskar behovet av syntolkningar
live på bio. Men även nya möjligheter att förmedla film med uppläst text till personer
med !äs- och skrivsvårigheter. Digitaliseringen av biograferna underlättar även att

visa textade filmer för personer med nedsatt hörsel. Information om tillgängliga
biovisningar kan utvecklas och markandsföras bättre.
Utveddingsområden

•

Utveckla former och strukturer som stärker möjligheten för personer med
funktionsnedsättning att ta del av film och eget skapande i länet.

•

Främja och utveckla filmpedagogiskt arbete i kommuner genom att tillsammans
med skolchefer och kulturchefer planera för kompetensinsatser för personal som
älbt::Cdr rneU

•

ben n och

unga.

Utveckla former och strukturer som stärker möjligheter för att distribuera och
visa regional kultur från t ex länets kulturinstitutioner till biografer, andra
samlingslokaler, väntrum och bibliotek för att på så sätt stärka den samlade
regionala kulturen.
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10.3.6

Regional Biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens samarbete,
kunskapsutveckling och kvalite. Det övergripande målet är att ge stöd till
folkbiblioteken i länet så att dessa ska kunna ge service till allmänheten och bli
självklara samverkanspartners på lokal nivå när det gäller infrastruktur för lärande
och kultur. Övergripande regionala och statliga styr-och strategidokument är grunden
för arbetet med biblioteksutveckling i länet. En utökad bibliotekssamverkan mellan
samtliga kommunbibliotek är ett sätt att ge länets invånare bättre biblioteksservice
och att använda de ekonomiska resurserna på ett mer ändamålsenligt sätt. Som
nyttja re av bibliotekstjänster måste man idag förhålla sig till olika kommunbibliotek.
Att låna från ett annat bibliotek kräver särskild hantering och det går inte heller att
lämna tilibaka en bok på ett annat kommunbibliotek. Med ett närmare samarbete
kan biblioteken nyttjas som en gemensam resurs. Det sker med ett gemensamt
:åneku(t för dtt länd, lämila ti:lbaka och reservera iT1edlcr på samtliga bibllv~ek i
länet. Genom att öka tillgängligheten till bibliotekens tjänster kan också
biblioteksresurserna nås av alla på lika villkor.
Arbetet kring infrastrukturen för medier och gemensam katalog ska genomföras 1
samverkan rned kornmunbibiioteken.

SvensKa offentiiga Oibliotei< samverKar i ett gemensamt nyttjande av varandras
samlingar och medieresurser. Det innebär att medborgare har möjlighet att göra
fjärrlån, som är ett lån mellan bibliotek med olika huvudmän.

Enligt den nya biblioteksiagen ska landsting och kommuner anta biblioteksplaner för
sm biblioteksverksamhet. Kulturutveckling ska stödja ocn följa upp arbetet med
kommunernas biblioteksplaner.
Läsfrämjande insatser är en v:kt~g de! i den reg!cna!a bib!ioteksverksamheten.!
samverkan med kommunbiblioteken utvecklas arbetet med lässtimulans i länet
genom olikä satsningar på o:ika gnlpper. Regeringeos proposition Läsa för livet är en
kraftig markering för läsfrämjande arbete på biblioteken.

Biblioteken i länet är en viktig mötesplats för dialog. demokrati och
kunskapsinhämtning för medborgarna. Folkbiblioteken erbjuder en mångfald av etjänster, såsom e-böcker, digitala utländska tidningar från aila världens hörn online
på sina webbplatser. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar för att skapa
förutsättningar för en digital infrastruktur så att medborgarna kan öka delaktigheten
och tillgängligheten för ett lustfyllt och livslångt lärande och samtidigt höja
bildningsnivån.
Kulturutvecklarna samarbetar interregionalt, framförallt med Sörmland och Örebro.
S<.1m:::-betct me!!Jn dc tre !i:h1c:-: ger m5r.ga samcrdr:ir.gsv:n::ter l ferm JV f!cr
kompetensutvecklande projekt, mer mångfald och mer kvalite.

Utve::k!:ng:;cmrådon
•

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet.
Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela
länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor.
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Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt biblioteksdatasyste m, gemensam
bibliotekskatalog, webbportal och lånekort.
•

Utveckla arbetet med lässtimulans i länet genom satsningar på olika målgrupper.
Läsfrämjande insatser är en viktig del i den regionala biblioteksverksamheten och
sker i samverkan med kommunbiblioteken.

•

l samspel med civilsamhället, lokala kulturlivet och regionala kulturverksamheter
utveckla biblioteken som mötesplatser för kulturupplevelser och
programverksamhet.

•

Stödja kommunernas kvalitetsarbete genom b la biblioteksplaner.

10.4
Arkiv Västmanland
Med arkiv menas en avgränsad mängd handlingar- arkivalier- som uppkommit av
en persons, föi·etags, otganisations, förciiings e:ler myndight-ts verksömhet
Arkivalierna kan ha olika fysisk form, så som handskriven text i inbundna böcker,
datautskrifter på papper, digital information på hårddisk, fotografisk avbild på
glasp!åt, !jtJduppt~g'ling p~ nJIIba!'"!d, och så vidare_ Arkiv kan ge11er~l!t d~las !f" i d~n
offentliga sektorns arkiv och den enskilda sektorns arkiv. l de förra finner vi de
kommunala, Iandstingskommunaia och statliga handlingarna, vilka styrs genom
offentlighetsprincipen och arkivlagen. Den enskilda sektorns arkiv härrör från företag,
föreningar och privatpersoner och är i det närmaste helt utan lagstyrning. De
enski!da arkiven bevaras och tillgängliggörs därför på frivr!!ig väg.

Länets sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga den som i länet
bedriver regional enskild arkivverksamhet, är den ideella medlemsorganisationen
Arkiv Västmanland.
Arkiv Västrna ni and tillhandahåller depåutryrnmen för de medte;nn·.ar som önska(
deponera sina arkivalier. Föreningen erbjuder även kompetens och samordnad
forskarservice för så väl deponerande medlemmar som för de iokala arkivföreningar

och övriga medlemmar som förvarar eller äger enskilda arkiv runt om i länet. Arkiv
Västmanland prioriterar det utåtriktade arbetet, i syfte att sprida kunskap om arkiv i
allmänhet och om de viktiga källor till den västmanländska historien som utgörs av
enskilda arkiv i synnerhet. Arbetet med att förmedla insikt i hur arkiven kan
användas, var de finns och varför man bör bevara dem sker genom forskarservice,
uppsökande verksamhet, studiebesök, kurser och föredrag.
Ark! 1! V3stma~!ands verksamhet finansieras ti!! stor de! 3V medle~s2vglfter, sarr.t

intäkter från depositioner och andra arkivtjänster. Arkiv Västmanland får stöd från
landstinget och från länets kommuner.
Arkiv 'v'~~trndniand har utifrån Uen i "Regi ond! kuitur·pian V~btmanldnd 2012-2014
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erhållit nya lokaler med publika ytor, genom en samlokalisering med Västerås
stadsbiblioteks fackavdelning.
Arkiv Västmanland har behov av arkivdepåer för att kunna förvara arkivalier som
beskriver den västmanländska historien. Det finns idag efterfrågan på de arkiv i länet
som inte kunnat tillgängliggöras och som i flera fall förvaras på olämpligt sätt. Arkiv
Västmanland har därför inlett ett samarbete över länsgränsen med ArkivCentrum
Örebro ian. Genom ett utveckiingsproJekt som till stor del finansierades genom stöd
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från Statens Kulturråd har en grund lagts för en gemensam depå lokaliserad till
Arboga. Utvecklingsprojektet har även lett fram till ett nytt samarbete över
länsgränserna i form av samarbete med Föreningen Enskilda Arkiv Mellansverige. l
föreningen ingår idag regionala enskilda arkiv från Västmanland, Örebro, Sörmland,
Värmland och Dalarna.
Utvecklingsområden

•

För att utveckla och skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar
arkivverksamhet för bevarande och tillgängliggörande av den dei av länets
kulturarv som utgörs av enskilda arkiv bör ett närmare samarbete med
ArkivCentrum Örebro län undersökas för att utröna möjligheterna för en
arkivdepå i Arboga.

•

Skapa goda förutsättningar för att på ett effektivt sätt ta tillvara engagemang och
finansieringsmöjligheter från den enskilda sektorn.

•

Ati i ~a marbete med andra regionala arkivorganisationer och iäneb kommuner

utveckla arkivpedagogiska metoder för att föra fram arkiven.
111

.1\tt! s2marbete med andra regkma!a arklvorganisat!oner och !änets kommuner
skapa demokratifrämjande aktiviteter för barn och unga, så som föreningsskola
och föreningsutveckling.

10.5

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns hemslöjdsförbund, bildat 1987, är den samlande regionala
org;~nisat!onPn för länpts lv;)mc;löjrl~rörelc;p HPmc::!öjdsfflrb!_!OdPtS mPd!Pmm~r 8r de
lokala ideella slöjd- och hantverksföreningarna som varje år genomför en omfattande
och varierande programverksamhet som vänder sig till medlemmarna och den
slöjdintresserade a::mänheten.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund. Västmanlands läns hemslöjdsförbund är huvudman för
länshemslöjdskonsulentverksamheten som spänner över områdena näring, kulturarv
och kunsk3p~.förm~d!~rad~ ~rbetP Må!gn~ppern-3 ~,. b!a~d ~ndr~ s!öjd:,rey
konsthantverkare, pedagoger, föreningar, museer och slöjdintresserad allmänhet.
Barn och unga utgör en prioriterad målgrupp.
Hemslöjdskonsulenten ingår i nätverket Kraftcentrum som är ett samarbete mellan
länets kulturkonsulenter för att nå ut med ett varierat kulturutbud och för att ge barn
och unga kulturupplevelser i skolan och på fritiden.
Utvecklingsområden

mötesplatser för allmänheten där man kan utveckla sitt intresse för slöjd och
därigenom mötas över kultur, språk- och generationsgränser.
•

att samordna och göra insatser för att främja såväl den hårda som mjuka
hemslöjden.

•

att öka barns och ungas intresse för utövande av olika slöjdtekniker genom
slöjdupplevelser inom ramen för Skapande skola och andra projekt samt att

".J·
.
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fördjupa samarbetet med pedagoger inom förskola/skola genom att ta tillvara
den kunskap som verksamma inom slöjdnäringen har.
•

11

att i ett 5-läns projekt arbeta vidare med metodutveckling utifrån konceptet och
erfarenheterna i det under 2012-2013 genomförda projektet slöjdkunskaper som
säljer, vilket hade inriktning på kunskapsförmedling och upplevelser.

UPPFÖUNING OCH UTVÄRDERING

Landstinget ansvarar för och fördelar statsbidrag till de regionala
kulturverksamheterna. Varje år redovisar landstinget till Statens Kulturråd hur de
statliga medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts. Redovisningen
består av en kvalitativ uppföljning och en kvantitativ uppföljning. Den kvalitativa
uppföljningen är omfattande och är en samlad bedömning av resultaten med
utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. l uppföljningen sammanfattas
de prioriterade insatser som genomforts under året for utvecklingen av kvalitet.
Uppföljningen inriktas såväl på verksamheternas arbete som de horisontella målen i

planen. l uppföljningen finns även samverkan med kommunerna, det professionella
kulturlivet och civilsamhället beskrivet.
Landstinget Västmanland deltog som försökslän i utvecklingen "Kulturdatabasen.se"
som är ett webverktyg för ansökan och redovisning av bidrag till kulturverksamhet.
Initiativet togs av Region Skåne. ivied uigångspunkt i det interna reformC:trbelet
avseende kuitursamverkansmodeiien och i samrad med Statens kulturråd har keg1on
Skåne utvecklat detta webbaserade system som samtliga landsting/regioner
använder.
Myndigheten för kulturanalys som startade sin verksamhet den 1 april 2011 med den
huvudsakliga uppgiften att utifrån de kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och
redovisa effekter av föres! agna och genomförda åtgärder inom hela kulturområdet.
iviyndigheten ska inom siit i:lnsvar~ornråde Oi::.tå regeringen med underiag och

rekommendationer. Syftet är att detta nya underlag ska ligga till grund för
omprövning av den förda politiken. Myndigheten kan också ges långsiktiga uppdrag.
Kulturrådet och Myndigheten för Kulturanalys har ett nära samarbete för att
uppföljning och utvärdering av modellens effekter ska bli framgångsrik.
l Landstinget Västmanland pågår en ständig utveckling och utvärdering av såväl
kvalitets- smn resultatiT1ått för de regionala ku:turverksämhetema samt för
folkbildning och föreningsliv. För den kulturverksamhet som är landstingsägd finns

"Urrdr::le nrh

åt~grmd~"

..:;orn kl::!rgör inr!kt11ing ~<=~mt 1Jprföljnine '!lV verks;:trnhPten.

Det gäller t ex Kulturenheten (länsmuseet och kulturfrämjandeverksamhet) samt
Tärna folkhögskola. Vad gäller Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater sker
ett kontinuerligt samarbete med Västerås stad för kvalitetsredovisningar och årliga
överenskommelser med en tydlighet för t ex inriktning och målgrupper med

30 (30)

\ ...
..ILANDSTINGF:r
l f VASTJ\>Li\l'UAND
Datum

2014-02-17

uppföljbara mål. För Arkiv och Hemslöjd finns överenskommelser som sträcker sig
under plan perioden. Landstinget träffar också årliga överenskommelser med
föreningsliv och folkbildning t ex Västmanlands länsbildningsförbund.
Landstinget Västmanland arbetar med medborgardialog och har en medborgarpanel
där frågor om regional utveckling och kultur finns med.
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Sammanfattning
Trafikverket har kartlagt de mest trafikeradevägarna,järnvägarna och flygplatserna i
Sverige. Kartläggningen omfattar 400 mil statlig väg, 140 mil statligjärnväg samt
flygplatserna Arlanda, Landvetteroch Bromma. Dessa är de mest belastadeinom
respektive transportslag. Parallelltmed Trafikverkets kartläggning har de 13 största
kommunerna kartlagt trafikbullersituationen inom respektive ko mm uns gränser.
Kartläggningen visar atttotalt ca 1 ooo ooo människor är utsatta för bullernivåer
överstigandeLden 55 från väg- ochjärnvägstrafikfrån de kartlagda vägarna, inklusive
boende i de 13 kommunerna. Cirka 15 ooo boende vid de tre kartlagda flyplatserna är
utsatta för bullernivåer överstigande Ldcn55·
De viktigaste bullerkällorna är kontakten mellan däckoch vägbana, hjul och räls samt
motorljud. Vidlåga hastigheter dominerar motorljudet som bullerkälla. Vid
flygplatserna är det startoch landning som ger bullerstörningarna.
Arbetet för att minska bullerstörningarna kräver ett brett arbetssätt. Det omfattar bl a
dialog mellan Trafikverket och kommuner i tidiga planeringsskeden och planeringsstöd i
form av riktlinjer, regler, inventeringar och information om miljö- och hälsoeffekter. Det
är också viktigt att arbeta med tysta och vibrationsfria källorinom fordon, i
användningen av transportsystemet och infrastrukturhållningen. Sky ddsåtgärder i form
av bullerdämpande åtgärder är det arbete so m pågår och kommeratt pågå kontinuerligt
för att på kort sikt skydda de mest bullerutsatta miljöerna.
Bullerskyddsåtgärder i bullerexponerade miljöer har tillsammans med förändrat
trafikarbete medfört att dettotala antalet personer som utsätts för trafikbuller över
riksdagens riktvärde för ekvivalenta ljudnivåerinomhus beräknas ha minskat med
omkring4 8oo personerunder2012.
Mellanåren 2004 och 2012 minskadereshastigheten längs statliga vägar med i
genomsnitt 4 procent. Detta har bidragittill att antalet bullerutsattapersoner över 55
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus beräknas ha minskat med i medeltal3 ooo personer
per år.
Inom tidsperioden för åtgärdsprogrammet väntasskyddsåtgärder i form av
fasadåtgärderbedöms leda till att drygt l o ooo personer som fortfarande exponeras för
höga ljudnivåer inomhus, 10 dBA eller meröverriktvärdena inomhus, får bullret
åtgärdat. Bullerskärmar och vallar bedöms leda till att cirka 5000 personer med
bostäder längs statligväg med> LA e q 65 dB får en skyddad u te plats ellerskyddad
utomhusmiljö. Dessutom kommer skolor, vård- och omsorgsboenden ha fått åtgärdad
inomhus- eller utomhusmiljö.
Då det gäller flygplatserna är det tillstånden enligt Miljöbalken som bestämmer hur
flygplatsen ska arbeta med bullerisolering av bostäderoch såväl Göteborg-Landvetter
flygplats, Stockholm-Bromma flygplats och Stockholm-Arlanda flygplats har genomfört
och genomför program för bullerisolering av bostäder i enlighet med miljö domarna.
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Läsanvisning
De olika trafikslagen, väg, järnväg och flyg är beskrivna i olika avsnitt då det gäller
bullerkällor, bullerksrtläggning, behov av förbättringar och prioriterade problem,
bullerminskande åtärderoch skydd av områden. Avsnitten långsiktig strategi,
utvärdering och kosnadsanalys beskrivs gemensamt for trafikslagen.
Bullerkartorna för respektivetrafikslag finns på Trafikverkets hemsida:
http: Il www. trafikverketse/Privat /Miljo-och-halsa /Halsa /Buller-o chvibrationer/Trafikbullerstomingar-i-Sverige/Trafikbullerstorningar-i-,Sverige--dokument/

Syfte och innehåll
Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller skall det genom kartläggning av
omgivningsbullersamt upprättande och fastställande av åtgärdsprogrameftersträvas att
omgivningsbullerinte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljök;alitetsnorm
enligt 5 kap. 2§ första stycket miljö balken).
Detta är andra gången kartläggning genomförs och åtgärdsprogram tas fram. År 20072008 genomfördes arbetsuppgifterna av dåvarande Vägverket, Banverket och
Luftfartsstyrelsen.
Ett åtgärdsprogram skall innehålla
•

en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna
fOrordning och vilken myndighet eller kommun som upprättat
åtgärdsprogrammet

o

en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen skall
kartlägga enligt 3-6 §§och bullerkällomas omgivningar

•

en sammanfattning av bullerkartläggningen som skall innefatta en uppskattning
av det antal personer som beräknas vara utsatta för buller

•

en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms
vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut,

o

en sammanställning över de samråd som skett enligts kap. 4§miljöbalken

o

en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras,
däribland åtgärder som planeras attvidtas under de kommandefem åren

o

en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra
en särskildkvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och

andra natur- och kulturmiljöer
•

en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov
även minskning av buller,

•

en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförandeoch resultat avses att
utvärderas

o

en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och
nytta

•

en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högsttio sidor.
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Upprättande av åtgärdsprogram
Enligt förordning (2004:675) om omgi\-ningsbuller skall det genom kartläggning av
omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram eftersträvas att
omgivningsbullerinte medför skadliga effekter på människors hälsa ( miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. 2§ första stycket miljö balken).
Åtgärdsprogrammet är upprättat av Trafikverket och avser tidsperio den 2014-2018.
Programmet beskriverrespektive trafikslag för sig.

Samråd
Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken skall myndigheter, kommuner, organisationer,
verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammetgenom
kungörelse i ortstidning eller på annat sätt beredas tillflilleunder minst två månader att
lämna sy npunkterpå förslaget.
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Väg
Bullerkällor
Vägtrafikbulleruppkommerpå flera sätt och berorpå ett antal faktorer. De viktigaste är
antalet fordon samt fordonsslag, hastighet, körsätt, däckoch vägbeläggning. Bullret
kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och
kontakten mellan däckoch vägbana.
Allmänt gäller att tunga fordon bullrar mer än lätta, men bullernivåerna varierar även
mellan fordon av samma typ. Lätta fordon (under 3,5 ton) står för omkring 93% av
trafikarbetet och ca 6o %av bulleremissionerna i medeltal. Tunga fordon stårför
resterande andelar, 7 %av trafikarbetetoch 40 %av bulleremissionerna. Motorbullret
från el- och hybridfordon är mindre än motorbullretfrån fordonsom drivs av bensin,
diesel eller etanoL Det finns gränsvärden för hur mycket nya personbilarochnya tunga
fordon får bullra. Gränsvärden finns även för däck.

Vid låga hastigheterdominerar ljudetfrån motoroch avgassystem, medan bullret från
däckoch vägbana tar över vid högre hastigheter. Förpersonbilar ligger gränsen vid cirka
30-50 km/lim ochförtungafordonvid50-70 km/lim.
Bullret ökar med stigande hastighet, och fordonens hastighet har stor betydelseför hur
mycket buller som avges till omgivningen. En hastighetsändring med 1 o km/h, i
intervallet 30-70 km/h, ändrar i grovadrag bullernivån med 2 dBA. Ryckig körningmed
snabba inbromsningar och kraftiga accelerationer ger mer buller än lugnkörning i jämn
fart.
En stor del av bullret från vägtrafiken kommerfrån däckens kontakt med vägytan. Valet

av däckoch beläggning har stor påverkan på bullret När många använder dubbade
vinterdäck, används också beläggning med stor stenstorlek för att klara slitaget
Beläggning med stor stenstorlek ger upphovtill mer buller än en beläggning med mindre
stenstorlek Särskilt lågbullrande beläggning dämparbullret mer. Om farreanvänder
dubbdäck kan en beläggning med mindre stenstorlek väljas vilket bidrartill mindre
buller. De skandinaviska beläggningarna tilhör de som ger upphovtill mest buller i
jämförelse med andra länder. Även dubbdäck genererar i sig mer buller än dubbfria
vinterdäck.
Hur mycket det bullrarfrån trafiken på en väg beror också på hurvägen är utformad och
hur omgivningen ser ut. Hur buller sprids beror bland annat på omgivning, marktyp,
topografi, väder och vind. Hus ochjordvallarSkärmar av ljud. Hårda ytor som asfalt,
betong och vatten reflekterar ljudet och sprider det vidare, medan en gräsyta eller
skogsmark dämpar. Även bergväggar, muraroch informationstavlor kan påverka
spridningen. Avståndetspelar också stor roll, en högt belägen väg kan sprida ljudet
mycket långt. Snö dämpar ljudet medanregn gör att bullretfrån en väg ökar.

Bullerkartläggning
Kartläggningenhar gjorts enligt direktivoch förordning om omgivningsbuller med där
angivna internationella mått och värden på ljudnivåer. Kartläggningen i Sverige
tillsammans med andra medlemsländers kartläggningar avses ligga till grund för
gemensamma åtgärdermot buller. Bullernivåerna är beräknade i två gemensammamått
for EU (dygn och natt). Kartläggningen omfattar bland annat antal boende som tilldelats
beräknade bullernivåer i bostädernas närhet. Bullret är beräknat på 4 meters höjd över
marken vid mest exponerade fasad. Kartläggningen utgörinte underlagför åtgärder i
Sverige.
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Trafikverkets kartläggningen avser förhållanden år 20 n och omfattarstatligavägar som
trafikeras med mer än 3 miljoner fordon per år. De trettonkommunerna i Sverige som
har mer än 1 o o ooo innevånare utförde en kartläggning av bullerfrån alla statliga v äg ar
i sin egen kommun. De tretton kommunerna och aktuella högtrafikerade vägsträckor
redovisas på kartan nedan. Den totala längden på aktuella vägar utanför de tretton
kommunerna är 400 mil. Det utgör ca4% av de statligavägarna i Sverige.

Bullerkartläggning 2011
- - ADT mer an 3miljoner fordon per är
Utvalda kommuner

f

Kartlagda vägar 2011.

Bullerkartorna för respektive trafikslag finns på Trafikverkets hemsida:
httQ: Il www.trafikverket.se/Privat /Milj o-och-balsa /Halsa /Buller-ochvibrationer /Trafikbullerstomin~ar-i-Sverige/Trafikbullerstorningar-i-Sverige--
dokument/
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Svenska och europeiska bullermått
Hur starkt vi uppfattar ett ljud berordels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvenssammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid
smärtgränsen är cirka 1 o o ooo miljarder gånger starkare än detsvagaste ljud vi kan
uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmiskskala för
ljudtrycket som anges i decibel (dB).
För att beskriva hur människan uppfattarett ljud görs oftasten vägning av ljudets
frekvenssammansättning. Vägningen kan göras på olika sätt. De vanligastevägningsfiltren är A- och C-filtrenmed vilka man väger så kalladA -vägd respektive C-vägd
ljudtrycksnivå. A -vägningen används normalt för trafikbuller. Den uttrycks som dBA.
Större delen av allt ljud varierar i tid. Ljudet kan ha en mycket liten variationsbredd
(långt från en motorväg) eller variera över ett my eket brett område (nära en lågt
trafikerad järnväg). Det finns stora fördelar med att kunna beskriva olika ljud med
samma enhet. En metod för genomsnittsberäkning övertid ger en så kallad ekvivalent
ljudnivå, Le q. Beskrivningen av alla de olika ljuden baseras på hypotesen att lika
ljuddoser (ljud energi gånger exponeringstid) ger samma ljudbelastning.
Den ekvivalenta ljudnivån ger ofta en god beskrivning av bullerexponering under en
längre tidsperiod. Måttet har docknackdelar vid mycket snabbt varierande ljud och
sällan förekommande ljudhändelser. Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används
därför traditionellt måttet Lm& (maximal ljudnivå vid en fordonspassagel som
kompletterande beskrivning till den ekvivalenta ljudnivån under ett årsmedeldygn,
Leq24h.

Inom EU används i samband med omgivningsbullerdirektivet måttet L den "dag-kvällnatt-nivå" och Lnight, ekvivalent ljudnivå nattetid. l måttet Lden räknas den ekvivalenta
ljudnivånför kvällen upp med 5 dB ochnivån för natten med 1 o dB. För måttet Lnight
gäller ingen uppräkning. Både måtten Lctenoch Lrughtredovisar ljudnivån på 4 m höjd

Redovisning
Antal personer exponerade under dygnet

Nedan visas antal personer exponeradeför buller i EU- måttet (Lcien) från statliga vägar
med mer än 3 miljoner fordonper år och som borutanför de tretton kommunerna.

Bullernivå L,'" (dB A)

55-59

60-64

65-69

70-74

Över 75

Antal personer

226 100

90400

27 700

6 100

600

summa
351 000

Nedan visas antalpersoner exponeradeför buller i EU- måttet (Lden)från statliga vägar
med mer än 3 miljoner fordon per år (inklusive boende i de tretton kommunerna).

Bullernivå L,'" (dB A) >55

>65

Över 75

Antal personer

52 100

l 200

490 200

Antal personer exponerade under natten

Nedan visas antal människor exponerade för buller i EU- måttet (Lnight)från statliga
vägar med mer än 3 miljonerfordon per år och som bor utanför de tretton
kommunerna.

Bullernivå
(dBA)

Lnlght

50-54

55-59

60-64

65-69

Över70

summa
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Antal personer

lu9 6oo l 39 soo l 9 400 l 16oo l 30

lt70 430 l

Behov av förbättringar och prioriterade problem
Prioriterade problem framgår av övergripande mål och riktvärden som riksdagen
antagit. Trafikverkets arbete med buller utgårfrämst från det nationella
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det är en av de preciseringar som regeringen
hänvisar till i det övergripande transportpolitiska målet.

Transportpolitiska mål
Regeringens övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.
Det övergripande målet är uppdelat i ettfunktionsmål förtillgänglighet och ett
hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålets formulering är:

"Transportsystemets utformning,.funktion och användning ska anpassas till attingen
ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att detövergripande generationsmåletfor
miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa".
För miljö och hälsa finns preciseringar som gällerdels klimat, dels övriga
miljökvalitetsmål:

"Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling ära v stor
betydelseförmöjligheternaattnå uppsatta mål."
Inom ett antal områden som täcks in av miljökvalitetsmålen är utvecklingen negativ
eller för långsam. Buller från trafiken är ett av de problemområdensom är prioriterade.

"Städer, tätorteroch annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samtmedverka till en god regional ochglobal miljö.Natur- och kulturvärden ska tas
tillvara och utvecklas. Byggnaderochanläggningar ska lokaliseras och utformas på
ettmiljöanpassat sättoch så att en långsiktigtgodhushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas."
Regeringen harpreciseratdetta miljökvalitetsmål med att det blandannat avser att

•

människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Det finns rikl\·ärden för bullerimmissioner, dvs. riktvärden for hur mycket det får bullra
i olika miljöer. De riktvärden som finns för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen
(infrastrukturpropositionen 1996/97:53, som antogs i mars 1997) och har bedömts som
godtagbara ur bullersynpunkt och innebär en acceptabelljudmiljö. Följande riktvärden
förtrafikbuller bör normalt inte överskridas vid ny byggnation av bostadsbebyggelse eller
vid ny byggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•

30 dB( A) ekvivalentnivå inomhus

•

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid'

1 Trafikverkets tillämpning är att riktvärdet 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid får överskridas högst fem gånger per
natt (kl 22-06)
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•

55 dB( A) ekvivalentnivåutomhus (vid fasad)

•

7 o dB( A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.'

Allmänt gäller för samtliga riktvärden att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt
och samhällsekonomiskt rimligt när åtgärdervidtas.l de fall utomhusnivån inte kan
reduceras till nivåer enligt ovan börinriktningen vara att inomhusvärdena inte
överskrids.
Bullermålen bör nås genom åtgärder som innebär den effektivaste reduktionen av
störningar och en prioritering av åtgärder för de mest bullerexponerade. Föratt nå de
långsiktiga målen krävs att åtgärdergenomfors för att minska bullretvid källan.
Åtgärderför att minska bullret vid källan bedöms även ofta vara positiva ur
kostnadseffektivitetssynpunkt.

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Trafikverket prioriterarattvidta åtgärder i befintliga miljöer som bedöms utsättas for
höga bullernivåer och därmed de största riskerna för störningar.
l planförslaget Nationellplan för transportsystemet 2014-2025 är följande bullerutsatta
miljöer prioriterade längs hela det statliga vägnätet.
Följande miljöer är prioriterade underden första halvan av planperioden.
Kriterier rör prioriterade problem

Prioritet

Bullerutsattmiljö

Kriterier för övervägande av åtgärd

Bostadshus med 2:40 dBA ekv inne
Inomhus bostadsrum
1

Inomhus bostadsrum

Bostadshus med 2: 55 dBA max inne 2 5
ggr/natt.

Bostadshus med 2 7 o dBA ekv .nivå ute.
2

Ute (uteplats/ skolgård)
Gäller även skola och omsorgs boende.

Ute (uteplats/ skolgård)

Bostadshus med 265 dBA ekv .nivå ute.

2 Trafikverkets tillämpning är att riktvärdet 70 dB(A) maximalnivå v id uteplats i anslutning till bostad får överskridas
högst fem gånger per timme.
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Gäller även skola och omsorgsboende.

Föreslagna åtgärder i form av bullerskärmar, fasadåtgärders och inköp av fastigheter
beräknas inom perioden fOr åtgärdsprogrammet kunna förbättra situationen för cirka
12 ooo boende, som i dagutsätts för höga bullernivåer längs befintlig statlig väg. Dessa
åtgärderutgör en del av den indikativafördelningen på 2500 miljoner kr som föreslås
avsättas tillriktade bullerskyddsåtgärder längs befintlig statlig väg ochjärnväg under
p e rio den 2014-2025 i förslaget till nationell plan för transportsystemet.

Därutöverutförs bulleråtgärder i samband medny-och ombyggnadsprojekt och driftoch underhållsinsatser t ex beläggningar med bättre bulleregenska per.

Bullerminskande åtgärder
Åtgärderna innefattar alla skeden från samhällsplanering, planering av infrastruktur,
skyddsåtgärder och åtgärdervid bullerkällan. Trafikverket driver på, medverkar och har
en stödjande funktion i detta arbete.
Trafikverkets arbete med buller och vibrationer kan beskrivas utifrån nuvarande
tillstånd och önskvärt läge samt utvecklingsbehov och åtgärdsförlag och delas upp i
fO]jande områden och angreppssätt:
Tidiga skeden i planeringen
• Samhällsplanering (Planering av samhälleinkl transportsystem och
bebyggelseutveckling i dialog med t ex kommuner, näringsliv m.fl)
• Stöd för samverkande åtgärderenligt 4 -stegsprincipen
2. Planeringsstöd
• Preciserade mål, riktlinjer och övergripanderegler
• Metoder och modellerför inventeringar och bedömningar
• Kunskap och information om tillstånd, miljö- och hälsoeffekter
3. Tysta och vibrationsfria källor
• Fordon
• Användning av transportsystemet
• Infrastrukturhållning
4· skyddsåtgärder
• Bullerdämpande åtgärder
• Vibrationsdämpande åtgärder
• Inköp av buller- ellervibrationsutsatta fastigheter
1.

Angreppsätten och åtgärdsförslagen ska sammantagetleda mot en målbild som
sammanfattats som "Ett samhälle med god ljudmiljöutan störande vibrationer"

Hittills genomförda, bullerminskande åtgärder.
Trafikverket har genomfört omfattande åtgärderför att minska antalet bullerutsatta
längs statliga vägar och järnvägar. Åtgärder har ävengjorts för att minska störningarna
från vibrationer. Dessa åtgärder omfattar såväl de delarsom omfattas av kartläggningen
enligt förordningen om omgivningsbuller somövriga statliga vägar ochjärnvägar som
har lägre trafikering än kartläggningskravet.

3Atgard€fna g~ller il\en -.ård- och omsorgsboende_
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Riktade bullerskyddsåtgärderide mest bullerutsatta miljöernahar prioriterats. Under
perioden 1998-2012 har 40400 personer längs de statliga vägarna som har de högsta
bullernivåerna, mer än 10 dBA över riktvärdet, fått bullerskyddsåtgårder.
Under perioden 2009-2012 har ca 14000 personer längs statliga vägar fått åtgärder
mot trafikbuller varav 8400personer hade mer än 10 dBA över riktvärdet.
Dessutom har Trafikverket genom statlig medfinansiering till kommunerna medverkat
till att ca 6300 personer längs kommunala gator harfått minskade bullernivåer i sina
bostäder.
Bullerdämpande åtgärder, som bullerskärmar, fasadåtgärder och bullerdämpande
beläggningar,kan vara både riktade miljöåtgårder i de mest bullerutsatta miljöerna och
åtgärder som ingår som delar av större investeringsprojekt, i blandannat
investeringsprojekten E4 Sundsvall, BanaVäg i Väst, BanaVäg Motala.
Internationellt samarbete (EU)

Trafikverket har medverkatvidöversyn av EU:s regelverkför hur mycket nya bilar,
lastbilar och bussar får bullra. En förbättrad mätmetodför buller vid ny registrering av
fordon har tagits fram och nya gränsvärden och tidpunkterför attfasa in dessa har
diskuteras. Den nya ED-lagstiftningen med bullerkravför nya bilar, lastbilaroch bussar
bedöms att slutförhandlas under2013. Resultatet har stor betydelse för möjligheteratt
uppnå minskade bullernivåer i samhället.
Nationellt samarbete

För att nå framgång i bullerfrågorna behöver samarbetet mellan nationella myndigheter
och kommuner förstärkas. Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting,
Naturvårdsverket, Bo verket o ch Socialstyrelsen har tagit fram ett gemensamt budskap
kring buller. I projektets handlingsplan presenteras huvudbudskapet att buller är ett
samhällsproblem och att myndigheter och kommuner nu stärkerarbetet kringfrågan
genom ökad samverkan.
Naturvårdsverket har ett utpekat ansvarför att samordna myndighetemas arbete
avseendeomgivningsbuller. Trafikverket har underåret bidragit aktivt i
samverkansarbetet för att bidra till en gemensam vägledning främst gällande bullerfrån
väg- och spårtrafikmen även när det gällerdefinitioner av flygbuller och industribuller.
Trafikverket har under 2012 fastställt och implementerat en intern riktlinje för buller
och vibrationervidplanering av bebyggelse. Syftet med riktlinjen är att skapa ett
gemensamt och enhetligt arbetssättvidsamverkan med kommunerna vid
samhällsplanering när det finns riskför problem med buller eller vibrationer.

Effekterför miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets
åtgärder
Under 2012 beräknas antalet personer som utsätts för bullernivåer högre än det
ekvivalenta riktvärdet inomhus längs vägar i hela landet ha minskat med cirka 700 - Soo
personertill följd av förändrattrafikarbete. Ä ven antalet personer som utsätts för
bullernivåer högre än det ekvivalenta riktvärdet inomhus längsjärnvägar beräknas ha
minskat med cirka 400 personerunder året till följd av en liten minskning av
godstrafikarbete på järnvägjämfört med 2011. Det finns dock osäkerheter i såväl
statistikunderlaget som i beräknings modellen.

Bullerskyddsåtgårder i bullerexponerade miljöer har tillsammans med
trafikförändringarna medfört att det totala antalet personer som utsätts för trafikbuller
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över riksdagens riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer inomhus beräknas ha minskat med
omkring4 8oo personerunder2012.
Mellan åren 2004 och 2012 minskadereshastigheten längs statliga vägar med i
genomsnitt 4 procent vilket medför en stor positivpåverkan på antalet bullerutsatta.
Antalet bullerutsatta personeröver 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus beräknas ha
minskat med 24 o o o personer under samma tidsperiod och med i medeltal3 o o o
personerper år.
Trafikverket följer utvecklingen av bulleremissioner från nyregistrerade personbilar. En
svag trend mot tystare fordon har observerats och bilarna 20 12varo,2 dB tystare
jämfört med 2011. Ljudnivån från nyregistrerade personbilar har minskat med 0,7 dB
sedan2004.
Det är svårt att bedöma och redovisa vilka konkreta hälsoeffekter dessa åtgärderoch
förändringar av antalet buller- och vibrationsexponerade har medfört. Det finns dock en
tydligriskför ökad ohälsa om människor under lång tid utsätts för bullernivåer i nivå
med riktvärdena eller högre i ellervid sin bostad. Ju högrenivåerna är desto större är
riskenför ohälsa. Ä ven vibrationer kan ge upphovtill störningaroch påverka
människors hälsa. Den sammantagna störningen ökarväsentligtorn den boende
samtidigtutsätts för både bulleroch vibrationer.
Höga bullernivåer medför stora effekter på hälsa och välbefinnande till exempel ökad
riskför hj ärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningaroch effekter på inlärning och
prestation. En ökad riskför hjärtinfarkt kan enligt World Health Organisation (WHO)
uppkomma redan vidbullernivåerfrån vägtrafik på 60 dBA Lday (medelljudnivå dagtid)
vilket vid en normal trafikfördelning på väg motsvarar bullernivåer strax överriktvärdet
55 dBA Leq,,h ( medelljudnivå under ett dygn). I WHO: s rapport" Burden ofdisease from
environrnental noise" har en beräkninggjorts av hur många hälsosamma levnadsår som
förloras varje år i Europa till följd av omgivnings buller. Beräkningen görs i måttet DALY,
disability-adjusted life-years vilketinnebär att förutom direkta riskerför dödsfall så
inräknas och viktas även andrahälsorisker som sömnstörningar och allmänna
störningar som i sin tur kan leda till stressymptom och ohälsa. I WHO: s beräkningar har
nedanstående hälso effekter kvantilierats och kopplats till trafikbuller:
Hälsoeffekt

Antal DAL Y per år i
Europa

Hjärtinfarkt
Sömnstörning

61 000
903 000

Allmän störning
Inlärning och
prestation

587 000
45 000

Andel av antal
DAL Y iEuropa
4%

56%
37 %
3%

WHO:s rapport"Burden of disease from environmental noise"
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Planerade åtgärder under de kommande fem åren
skyddsåtgärder

skyddsåtgärderför de mest utsatta minskarexponering av buller. Detta kan ske på flera
olika sätt:
•

Fasadåtgärder såsom t ex tilläggsrutaeller byte av fönsteroch åtgärder på
ventiler på byggnader för boende4med för höga trafikbullernivåer inomhus.

•

Bullerskärmar och Bullervallar (väg och järnväg)

•

Inköp/fätvärv av fastigheter på grund av höga bullernivåer, gäller ettfåtal (väg
och järnväg)

Prioritering görs av de mest bullerexponerade och åtgärderna innebär effektiv reduktion
av störningar.
De mest kostnadseffektiv åtgärderna för att minska bullret är att förhindra att det
uppkommer eller att dämpa bullretnära källan. Dessa åtgärder kan indelas i vägnära
åtgärder samt åtgärderpå fordon. Åtgärderför att minska bullervid källan ger främst
effekt på längre sikt och kommer enbart i mindre omfattning att påverka
bullersituationen till2o 18.
Fasadåtgärderna bedöms leda till att drygt 7000 personer som fortfarande exponeras fur
höga ljudnivåer inomhus, 10 dBA eller meröverriktvärdena inomhus, får bullret
åtgärdat.
Bullerskärmar och vallar bedöms leda till att cirka 5000 personermed bostäder längs
statligväg med> lA e q 65 dB får en skyddad uteplats eller skyddad utomhusmiljö.
Dessutom kommer skolor, vård- och omsorgsboenden fått åtgärdad inomhus- eller
utomhusmiljö.
Stöd till fasadåtgärder längs kommunala vägar bidrarbulleråtgärder i tätorter utanför
det statliga vägnätet.

Tysta källor
Ett annat centralt område är att minska fordonsbuller, det vill säga från motorljud,
vindbrus, samt interaktion mellan däckoch vägbana.
Trafikverket ska i samarbetemed andra myndigheter, företag, kommuner, landsting och
organisationer ta fram kunskap om effektiva styrmedel som främjar användning och
utveckling av energieffektiva, rena, tysta och trafiksäkra fordon.
Exempel på aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Tystare fordon och däckför alla miljöer.
Minskad användning av dubbdäckharinte bara stor potential för bättre
luftkvalitet utan även för minskade bullernivåer och mindre klimatpåver kan.
Verka för skärpta bullerkrav på nya fordon och däck.
Verka för bullerkravvid upphandling och i miljöbilsdefinition.
Konsumentupplysning om fordons och däcks bullrande egenskaper.
Stöd för ökad kontroll av fordon med avseende på buller.

4 Åtgärderna gäller ävenvård-och omsorgsboende
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Användning av transportsystemet

Variabla hastigheter i områden och vid tidpunkter med problem med höga bullernivåer
och bristandeluftkvalitet är ett relativnytt och effektivt sätt att angripa lokala problem.
Sänkta hastigheteroch ökadhastighetsefterlevnad inom det statliga vägnätetinnebär
mindre klimatpåYerkan och mindre utsläpp av hälsopåverkandeföroreningar och lägre
bullernivåer.
En fortsatt satsning på automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) ger farredöda och
svårt skadade i vägtrafikensamtidigt som detger lägre koldioxidutsläpp och mindre
buller.

Trafikverket ger kunskapsstöd för transportköpare att ställa miljö- och
trafiksäkerhetskra\·i upphandlingarsamt kunskapsstöd så att aktörer kangenomföra
säkrare och mera miljöanpassade transporter.
Tystare beläggning

Valet av beläggning har storpåverkan på bullersituationen.Trafikverketska vid val av
beläggning ta hänsyn till bulleroch annan miljöpåverkan som viktiga faktorer förutom
beläggningens funktion, säkerhet och kostnad. Exempel på åtgärder är ljuddämpande
beläggningar vid känsliga miljöer, speciellt tysta beläggningar och tystare
standardbeläggning.
Planering, stöd och styrmedel för utveckling av samhället

För att nå klimatmål behöver vi skapa tillgängliga och attraktiva städer, utan
bilbero ende. Dessa måste bullra mindre så att man kan förtäta och ändå få en bra
stadsmiljö.
Ett aktivt deltagande i planeringsprocessens tidiga skeden skapar förutsättningarför en
generellt minskad efterlrågan på transporteroch i synnerhet ensamåkande i bil. I
tätortsmiljöerfinns god potential att utveckla resande med kollektivtrafik, cykel och till
fots, vilket medför positiva effekter på såväl den lokala luftmiljökvaliteten, buller som
utsläpp av klimatgaser.
Exempel på aktiviteter:
•
•
•

•
•

Stöd vid kvalitetssäkring av reglerför samhälle och bostadsbyggande.
Stöd vidkvalitetssäkring av reglerförvägtransportsystemet.
Stöd för att kunna beskriva bullerutvecklingen, forskning och
kunskapsutveckling samt en allmänt tillgänglig kunskapsbas om trafikljud och
buller.
Trafikverket medverkar i och granskarplanerför byggnation och fyisk
planering, med utgångspunkt från transportpolitiska och miljöpolitiska mål.
Stöd till fasadåtgärder längs kommunala vägar.
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Skydd av områden
Åtgärderför att skydda natur- och kulturmiljöerdär ljudnivån ansetts utgöra en särskild
kvalitet beaktas i samband med ny- och väsentlig ombyggnad av väg.
Åtgärderfor att skydda befintliga områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild
kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och
kulturmiljöer är främst en uppgift som kan beaktas i kommunernas åtgärdsprogram
enligt förordningen om omgivnings buller.
Trafikverket anseratt det ännu så länge inte är en prioriterad uppgift attvidta riktade
bullerskyddsåtgärder i dessa områden längs aktuella sträckor.
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Järnväg
Bullerkällor
Bulleralstring frånspårburen trafik är beroende av trafikeringen dvs. tåglyp, hastighet,
tåglängd och antal tåg. Även faktorer som bankroppens uppbyggnad, olika typer av
spår komponenter, spårets underhåll och tillstånd, terräng- och markförhållanden i
omgi\·ningen och intilliggande byggnaders konstruktion har betydelse förvilka
bullernivåer som uppstår. För att bullerdämpande åtgärder skall ha bra effekt är det
viktigt att både beakta trafikeringen och de lokala förutsättningarna på platsen.
Viktiga buller- och vibrationskällorför järnvägssystemet:
• Kontakt mellan hjul och räls, rullningsljud
• Motorer, kraftöverföring, växlar, transformatorer, luftkonditionering, ky 1areetc.
• Fordonens aerodynamiska egenskaper,aerodynamiskt buller
• Vagnsdelarsom är lösa och skramlar
• Fordonens bromssystem, gnissel och bromsljud
• Kurvskrik
• Stötljud (vid växel och skarv)
• Signalljud (signalhorn och ringverk)
Olika ljudkällor dominerarvid olika hastigheter. De flesta trafikeringssituationer i
Sverige innebäratt den dominerande bullerkällan är kontakten mellan hjul och räls.
Grovt kanman dela upp det i följande intervall:
< 30 km/h: Motorljuddominerar
30- 300 km/h: Rullningsljud dominerar
300 km/h: Aerodynamiskt ljud dominerar

0

0

Traction noise
Romng noise
Aerodynamit

i

Total

20

50

·wo

Train speed [km/h]

Ljudtrycksnivå som funktion av tågets hastighet

200

300 400
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Buller från kontakt mellan hjul och räls, rullningsbuller
För att vidta effektiva bullerdämpande åtgärder är detviktigt att ha kännedom om både
hur bullret uppkommeroch hur det strålar ut frånjärnvägsspåretoch fordonen. Ljud
och vibrationer som uppstårfrån kontaktytan där hjulet rullarfram mot rälsen, sprids
som luftljud, och överförs i vissa fall även som stomljud. Stomljuduppkommergenom
attvibrationer fortplantas viamarken till huskonstruktionen och strålar där ut som
luftljud.
Då hjulet rullar på rälen rullar det inte heltjämnt mot underlaget. Cljämnheternager
upphov till vibrationer i hjulet och rälsen. Vibrationerna sprids också neri slipern. De
vibrerandestrukturerna orsakar tryckförändringar i den omgivande luften och genererar
på detta sätt buller, så kallat rullningsbuller. Bullret ökar med hastigheten och är
beroende av rälsytans och hjulringens ojämnheter, ytjämnhet.
Hjul som bromsas med gjutjärnsblockbromsar har mer ojämnheter på hjulringen än hjul
som bromsas med bromsblockav andra material (komposit ellersintermaterial) eller av
skivbromsar. Som konsekvens av detta ger tågmed gjutjämsblockbromsar, till exempel
de flesta godsvagnarna i Sverige, upphovtillmer buller än andra tåg. Rullningsbuller
utstrålas dels frånjärnvägsspåret dels från hjulringen. Beroende av designen av spår och
hjul samttågets hastighet, kommer spårets respektive hjulets andel av den totala
bullernivån att variera. Bullerutstrålningen från spåret sker dels via rälsen, dels via
sliper och ballast. C',enerellt dominerar bullerutstrålningen från spåretvid låga
hastigheteroch från hjulringen vidhögre hastigheter.
Buller som utstrålar från hjulet, rälsen och slipern har olika frekvenssammansättningar.
Ljudutstrålningen från slipern är generellt mer lågfrekventjämfört med
ljudutstrålniogen från hjulringen. I diagrammet nedan visas ett exempel på en vanligt
forekommandefrekvensfördelning.
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Relativ fördelning av rullningsbuller

När ett hjul glider relativt rälsen uppkommer buller av tonisk karaktär. Underden
glidande rörelsen fastnaroch lossnar hjulet periodiskt från rälsen, så kallad stick-slip.
Stick-slip uppkommerfrämst i kurvor och under bromsning.
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Bullerfrån motorer, växlar, transformatorer, luftkonditionering, kylare etc.
Motor- och traktionsljud uppkommervid ett antal källor på fordonen såsom
framdrivningsmotorer, avgassystem, fläktar och luftkonditioneringssystem. Motor- och
traktionsljud är sällan beroende av tågets hastighetmen bidrar främsttill
bullerstörningar när fordonen är stillastående, startar ellervid låga hastigheter. Vid
högre hastigheterdominerar normalt andra ljudkällor som t. ex. rullningsljud. Denna typ
av buller är ett större problem vid dieselmotorerjämfört med elektriska motorer. En
viktig aspekt är att dessaljudkällorofta är placerade högt på fordonen och därfor är
svåra att dämpa med t.ex. skärmar.

Aerodynamiskt buller
Aerodynamiskt buller är ljud som uppstårpga. turbulens i luften när fordonet framförs.
Allteftersom tågets hastighet ökar så ökar ävenluftrörelserna och ljudvågorna kring
olika delar av tåget. Det aerodynamiska bullrets bidrag till den totala bullernivån har
normalt betydelse först vid hastigheter högre än 300 ktn/h. Uppkomsten av
aerodynamiskt buller är kopplad tillfordonsutformningen som t. ex. utformningen av
fordonets front, strömavtagare och boggi. De hastigheterdär aerodynamiskt bullerfrån
tåg har betydelse för den totala bullernivån förekommer inte idag i Sverige, men kan bli
aktuellt i framtiden.

Andra bullerkällor
Järnvägs- och fordonskonstruktioner kan medföra specifikt buller som exempelvis
kurvskrik, bromsgnissel, inbromsningsljud och ljudfrånjärnvägsbroar, växlaroch räls
med skarv. Slammer från vagnsdelar som är lösa är också en källa till buller. I anslutning
till stationer och mötesspår kan bullernivån påverkas lokalt på grund av acceleration
eller inbromsning. Ä ven ljud från signalhorn och ringverk vid plankorsningar kan
påverka bullernivåerna.

Trafikeringens påverkan på bulleremissionerna
Varjetågtyp har olika ljudutstrålningsegenskaper och dessa varierar somfunktion av
tågets hastighet. En fördubbling eller halvering av hastigheten innebär att ljudnivån
ökar/minskar med4-10 dBA. En fördubbling eller halvering av
tåglängden/trafiktnängden innebär generellt 3 dBA hö grejlägreekvivalent ljudnivå. Den
maximala ljudnivån berörs inte på samma sätt av mängden trafikeftersom den
maximala ljudnivån fastställs utifrån det bullrigaste tåget. Antalet händelser med höga
maximalnivåer har dock betydelse för bullerstörningen. Nedanstående diagram visar
hur antalettåg påverkar denekvivalenta bullernivån underförutsättning att alla tåg
genererar lika mycket buller.
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Olika tågtypers påverkan på bulleremissionerna
Bullermätningar har gjorts på de flesta nordiska tågtyperna. Godstågengenereraroftast
de högsta bullernivåerna. Motorvagnar genererar generellt betydligt lägre bullernivåer
jämfört med andra tågtyp er. Nya motorvagnar som tagits i trafik i Sverige s edanår 2000
är ca 1- 6 dB tystare än äldre motorvagnar. Snabbtåget X2 är också relativt tystvidlåga
hastigheter, men bullret ökar med hastigheten. Vid hastigheter högre än 200 km/h är
maximalnivå från X2 t.o.m. högre än bullernivån från godståg. Nya snabbtågstyper som
X6o ochX4o ärtystare änX2.
Förutom tågtyp, tåglängd och hastighet har även underhållet av fordonen stor betydelse
for bulleremissionerna. Hjulstatusen kan variera mellan vagnar o ch loki varje enskilt
tågseL
Godståg

Godståg bestårvanligen av ett stort antal olika vagntyper,alla med varierande ålder.
Vagnarna har ofta enklare konstruktioner med avseende på hjulupphängningjämfört
med personvagnar. Merparten av godsvagnarna som trafikerar järnvägen i Sverige är
dessutom utrustade med bromsblockav gjutjärn som förorsakar räffloroch andra
ojämnheter i hjulringarna. qjämnheterna gerupphovtill rullningsbuller. Ett byte till
bromsblockav kompositmaterial, s.k K-blockoch LL-block, kan minska bullret med 610 dBA. Sårlana bromsklossaroch bromssystem har utvecklats under senare år och
används framför allt på nya europeiska godsvagnar. LL-blockkan ersätta de
gjutjärnsblocksom sitter på befintliga godsvagnar utan ingrepp i bromssystemet.
sedanjuni 2006 ställs krav på högsta tillåtna bullernivåerfrånkonventionella tågiagnar.
Lok, motorvagnar och godsvagnar som upphandlas efter juni 2006 ska uppfylla dessa
krav. Motsvarandekrav infördes2002 för höghastighetståg. Gränsvärdetför
förbifartsbuller för godsvagnar(8o km/h, 7,5 m från spårmitt l är 82- 85 dBA beroende
av antal axlar per längdenhet. Gränsvärdetför ellokär 85 dBA. Ljudnivånfrån ett
normalt godståg, inklusive både lokoch vagnar, i Sverige idag, kan beräknas vara ca 95
dBA (7 ,5 m från spårmitt). Bullerkraven på nya godsvagnar innebär i praktiken att
bromsblock på nya vagnar kommer att vara av kompositmateriaL
För att säkra bromsförmågan undervinterförhållanden har Sverigeett specialfall i
reglerna för godsvagnar. Detta innebäratt bromsblockav kompositmaterial måste vara
godkända förvinterförhållanden av ERA (European Railway Agency) eller
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Transportstyrelseninnan de får användas på godsvagnar i Sverige. Hittills, augusti 2013,
har sex typer av komposit bromsblock, fyra K-block och två LL-block, blivit godkända av
ERA vilket innebär att det får användas i Sverigeunder vinterförhållanden utan
ytterligare trafikeringsrestriktioner. För godsvagnarmed kompositbromsblock som
godkänts i andra Europeiska länder,men inte av ERA, kan det finnas riskför att
Transportstyrelsen måste införa trafikeringsrestriktioner vid vintelförhållanden, som
t. ex. reducerad högsta bromsvikt, för att säkerställa tillräcklig bromsförmåga. Denna
riskminskar dock i takt med att allt fler bromsblockgodkänns av ERA.
Motorvagnar

Motorvagnar är den "tystaste" svenska tågtyp en. En delförklaringtill de lägre
ljudnivåerna för de moderna tågtyperna är att de ärförsedda med skivbromsar istället
för blockbromsar som många av de andra tågtyperna fortfarande har. Nya motorvagnar
som X31(32 (Contessa och öresundståg), X52(53 (Re gina) och Y31(32 (Itino) samtX6o
och X40 är tystare än de äldre motorvagnarna. Fr. o m 2006 måstenya fordon uppfylla
krav på högsta tillåtna bullernivåer. Gränsvärdet för förbifartsbullerför elmotorvagnar
vid So km/h, 7,5 m från spårmitt, är S1 dBA. Ljudnivån från nyare typer av motorvagnar
i Sverige beräknas vara ca So - S6 dBA (7 ,5 m från spårmitt). Ljudnivånfrån äldre typer
av motorvagnari Sverige beräknasvara ca SS dBA (7 ,5 m från spårmitt). Den nya
tågtypen SJ 3000 från år 2011 uppges enligtBombardiervara 10 dBA tystarejärnfort
med tågtypen X2 som togs i drift år 1990.

Tekniskt möjliga åtgärder på fordon
Rullningsbuller som orsakas av järnvägsfordon är möjligt att reducera genom framför
allttvå typer av åtgärder. Den ena är att utrusta fordonen med bromssystem som är
skonsamma mot hjulets löpbanaoch inte orsakarojämnheter på hjulringen.
Skiv bromssystem eller blockbromsystem med sinter- eller kompositmaterial i
bromsblocken är sådana system. Den andra typen av åtgärd är att reducera hjulets
ljudalstrande egenskaper. Detta kan t.ex. åstadkommas genom att minska hjulets
diameter ellermontera dynarrriska ljuddämpare. Emissionerna från hjulet kan också
dämpas genom att montera kjolar på vagnkorgen intill boggierna. Åtgärderna kan dock
ha andra negativa effekter och är främst aktuella vid nybyggnad av fordon. Motor- och
transmissionsljud är oftastingaproblem när det gällernytillverkade fordon. Alla delar
kan vara ljudisolerade, utom möjligtvis fläkten. När det gällergamla lokomotiv kan det
vara svårt att åtgärda bullerproblem på grund av att ljudkällan ligger bögt över marken.
Kurvskrik kan motverkas genom att till exempel montera ljuddämpare vid hjulringar. De
modernaste tågtyperna är utrustade med radialstyrningssystem som bidrar till att risken
för kurvskrikminskar. Kurvskrikkan även åtgärdas genom flänssmörjningfrån
fordonet.

Järnvägens påverkan på bulleremissionerna
Underhållet av rälsen har stor betydelse föruppkomsten av bulleroch kan orsaka stora
skillnader av bulleremissionerna. Ljudalstringen från en tågtyp, varierar avsevärtfrån
plats till plats, även Y id samma tåglängd och hastighet. Det mesta av variationen orsakas
a Y sldllnaderi rälsens ytjämnhet på olika platser. Bullret ökarmedhastigheten och är
beroende av rälsytans och hjulringens y1jämnhet. Genom regelbundenrälsslipning kan
löpbanan på rälsen hållas så jämn som möjligt. Extra underhållsinsatser av bullerskäl är
främst motiverade i befolkningstäta områden och t. ex. rälsslipning som bullerskyddsåtgärd förutsätter att rälsytans tillståndmäts och analyseras regelbundet som
underlag till planering av spårslipningsinsatser.
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För att minska själva ljudalstringen från spåret är det tekniskt möjligtatt utformaspåret
så det är så tyst som möjligt. Hårdare mellanlägg på rälsbefastningar,jämfört med vad
som är normalt i Sverige idag, skulle kunna leda till mindre ljud från rälen. Nackdelen
med detta är att det man vinner på buller förlorar man på andra aspekter, som t ex
underhåll (mer nötning, rälssprickor m fl.).
En annan åtgärd på spåret kan v ara att montera ljuddämpare på rälsen, så kallade

rälsdäm p are. Sådana åtgärder kan ge effekt om hjulet är ty st no g. Bullerreduktionen är
beroende av trafikeringen men en effekt på 1-7 dBA bedöms vara teknisk möjlig. Den
bullerreducerande effekten är lägst för befintliga godsvagnar som är lastade så att det
förekommer skakningsljud. Effekten är högst för ny a tågtyper med relativt tysta hjul,
t. ex. Öresundståg.
Stålbroar medför högre rullningsbuller jämfört med betongbroar. Bullretkanmotverkas
vid utformningen av bron ochgenom lämpligisolering mellan spår och bro,i första hand
genom val av rälsbefastningarmed låg mellanläggstyv het. Kurvskrikkan bekämpas
genom smörjning av rälerna.
Slomljud förekommerfrämst vid tunnel i berg och i byggnadergrundlagda på berg.
Slomljud upplevs som ett dovt mullrande ljud inomhus underden tid det tar för tåget att
passera. Tåget som passerari tunneln sätter igångvibrationerna i marken under rälsen
och vibrationerna fortplantas till omgivningen och till ovanpåliggande byggnader. Ljudet
uppstår genom att byggnadsytorvibrerar och alstrar ettlågfrekvent buller. Hur effektivt
vibrationerna fortplantas beror främst på berggrundens egenskaper och husets
grundläggning. Slomljud kan motverkas genom olika typera v vibrationsisolering mellan
spår och mark. Denna åtgärd kan v ara aktuell i sam band med ny byggnad av tunnel.

Spridning av buller till omgivningen
Spridningen av bullertillomgivningen är till stor del beroende av ljudkällans höjd över
marken, ljudets frekvens och styrka, avståndet mellan ljudkällan och mottagaren, markoch höjdförhållanden, skärmningar och reflexer samt väderleksförhållanden. Det är
möjligt att prediktera ljudnivån i en given mottagarposition när man har detaljkunskap
om ljudkällan, marken och väderleken. Tabellen nedan visar exempel på hur ljudnivån
generellt förändras med avståndet, relativt ett avstånd på 25m från järnvägen.
Ljudnivån förändras mest på korta avståndfrån spåret. Värdena i tabellen gäller vid fritt
falt och plan mjukmar k. Tabellen kan bara användas för översiktliga bedömningar av
bullerföråndringen. För mer detaljerade bedömningarmåste bullerberäkningar göras.
Avståndfrån spår
10m
20m
25m
30m
40m
som
75m

1oom
125m
150m

zoo m
250m
300m

Bullerreduktion relativt avståndet25m
från soårmitt, (Leq)
-sdBA
-1dBA
odBA
1dBA
3dBA
4dBA
6dBA
8dBA
9 dBA
10 dBA
12dBA
13dBA
15dBA

Generell förändring av ljudnivån relativt a-.ståndet25 m från spårmitt
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Omkringliggande markpåverkar ljudnivån vid mottagarpunkten genom att bidra till
eller motverka ljudreflexer. Ljudvågor från bullerkällan strålar ut i alla riktningar,
inklusive mot marken. Ljudvågorna kan reflekteras mot marken eller andraytoroch

ljudreflexen blir då en ny ljudkälla som kan nå mottagaren. Om marken har hö g
ljuddämpande förmåga (mjukmarksom t ex, gräsmattor, åker, skogsmark mm) blir
ljudreflexen mycket liten och den påverkar knappast ljudnivån vid mottagaren. Om
markens ljuddämpande förmåga är låg bildas ljudreflexer, som kan bidra avsevärttill
ljudnivån vidmottagarpunkten. Detta händervid akustiskt hård markyta (asfalt,
vattenytor).
Vindriktningpåverkar ljudnivångenom att "blåsa" upp elleremotljudvågor. Vid
medvindsförhållanden (vindriktningfrån spåret och mot mottagaren) drivs ljudvågorna
i vindens riktning och når längreavståndjämfört med vidmotvindsförhällanden. Vid
motvind motarbetas ljudvågorna vilket minskar det bullerexponerade området.
Temperaturgradienter påverkar ljudnivån genom att böja upp eller ner ljudvågorna.
Dagtid brukar temperatoren avtamedhöjdenövermarken. Då böjs ljudvågorna mot
marken, vilket innebär att ljudvågen inte når lika långt som vid konstan !temperatur.
Vid vissa förhållanden och ibland nattetidkan temperaturen öka med höjd övermar k,
vilket skapar det motsatta fenomenet och ljudvågen når då längre avstånd.

Bullerskyddande åtgärder
Bullerskärmar eller bullervallar kan minska bullerspridningen frånjärnvägen till
omkringliggande områden. Bullerskärmens ljuddämpande effektvarierar beroende av
bl. a. konstruktion, terrängförhållanden och skärmens placering i förhållandetill
ljudkälla och mottagare. Olika typer av bullerskärmar finns tillgängliga på marknaden.
Skärmarna kan vara konstruerade av olika material som trä, betong, plast, glas, mine rit,

metall mm. Ljuddämpningen kan förbättras genom att ljudabsorberande material
monteras på densida som vettermotjärnvägen eller genom särskild utformning av

skärmkrönet. Skärmenger bäst effekt om den är placerad nära ljudkällan eller nära
mottagaren.

Vid avvägningar om skyddsåtgärder ska vidtas ska man göra en bedömning av åtgärdens
nytta i förhållande till kostnad. Traditionella bullerskärmar längsjärnvägen ger störst
nytta när bullerminskande åtgärder behövervidtas vidstörre bostadsområden utmed
järnvägen eftersom skärmen då skyddar flera närliggande bostäder och trädgårdar.
Skärmen skyddar mot bullerstörningar både inomhus och utomhus men kan behöva
kompletteras med fonsteråtgärder från andra våningen och uppåt. I mindretätbebyggda
områden är det sällan ekonomiskt rimligt att uppföra höga bullerskärmar intill
järnvägen. För att minska risken för bullerstörningarutomhus kan man istället

lokalisera uteplatsen i ett bullerskyddat läge elleruppföra bullerskydd nära en uteplats.
En sådan bullerskärm gerdockenbart en lokal bullerdämpande effekt.
För att minska ljudnivåerna inomhus kan ljudisolerande åtgärder göras på byggnaderna.
Av särskild vikt är utformningen av fönster, fönsterdörrar och ventiler. Ljudnivån

inomhus kan sänkas genom fönsterbyte, isättande av tilläggsruta ellerbyte av befintlig
glasruta till en lamellglasruta.
Jordvallar är i första hand lämpliga att anlägga som bullerskyddvidnybyggnation av
järnväg. Vallen upptar en storyta och måsteofta vara högre än bullerskyddsskärmarför
att uppnå samma bullerreducerande effekt. Detta beror på attvallen kommer längre
ifrån spåren och bullerkällan. En bullervall kanförses med växtlighet och bidrar därmed
till en grönare och attraktivare bostadsmiljö.
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Låga spårnära skärmar, som ligger ca 1m från rälsen, ger en viss ljudreduktion. Dessa
skärmar ger högre ljuddämpande effekt om de kombineras med boggikjolar på
fordonen.

Generellt är ljudreduktionen beroende av avståndet från skärmen och mottagarens höjd
över marken. Effekten av en låg skärm är störst när järnvägen ligger högre än
bebyggelsen. Skärmens ljudreducerande effekt minskar vid längre avstånd från spåret
och högre höjder över marken.

Bullerkartläggning
Trafikverkets kartläggning
Kartläggningen har gjorts enligt direktivoch förordning om omgivningsbuller med där
angivna internationella mått och värden på ljudnivåer. Kartläggningen i Sverige
tillsammans med andra medlemsländers kartläggningar avses ligga till grund för
gemensamma åtgärdermot buller. Bullernivåerna är beräknade i två gemensammamått
för EU (dygn och natt). Kartläggningen omfattar bland annat antal boende som tilldelats
beräknade bullernivåer i bostädernas närhet. Bullret är beräknat på 4 meters höjd över
marken vid mest exponerade fasad. Kartläggningen utgör inte underlag för Trafikverkets
åtgärder i Sverige.
Trafikverket har kartlagt bullerutbredningen längs de järnvägssträckor som trafikerades
av mer än 30 ooo tåg per år under 2011. Även de tretton kommunerna i Sverige som har
mer än 1 o o ooo innevånare utförde en kartläggning av bullerfrån alla statligajärnvägar
i sin egen kommun i enlighet med kraven i förordningen om omgivnings buller.
Sammanlagt har Trafikverkets kartläggning omfattat 140 mil högtrafikeradjärnväg
(varav 31 milkartlades redan 2006). Nedan redovisas kartlagda högtrafikerade sträckor
och kommuner med mer än 1 oo ooo innevånare.
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BULLERKARTLÄGGNING 2011
Järnväg
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Bullerkartorna för respektivetrafikslag finns på Trafikverkets hemsida:
http: Il www. trafikverketse/Privat /Miljo-och-halsa /Halsa /Buller-o chvibrationer /Trafikbullerstomingar-i-Sverige/Trafikbullerstorningar-i-Sverige--dokument/

Svenska och europeiska bullermått
Hur starktvi uppfattar ett ljud berordels påljudtrycket, dels pilljudets
frekvenssammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket
vid smärtgränsen är cirka 100 ooo miljardergånger starkare än det svagasteljud vi kan
uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmiskskala för
ljudtry eket som anges i decibel (dB).
För att beskriva hur människan uppfattarett ljud görs oftasten vägning av ljudets
frekvenssammansättning. Vägningen kan göras på olika sätt. De vanligaste
vägningsfiltren är A- och C-filtrenmed vilka man väger så kalladA -vägdrespekti\·e C-
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vägdljudtrycksnivå. A -vägningen används normalt för trafikbuller. Den uttrycks som
dBA.
Större delen av allt ljud varierari tid. Ljudetkan ha en mycket liten variationsbredd
(långt från en motorväg) ellervariera överett mycket brett område(nära en lågt
trafikeradjärnväg). Det finns stora fördelar med att kunna beskriva olika ljud med
samma enhet. En metod för genomsnittsberäkning övertid ger en så kallad ekvivalent
ljudnivå, Le q. Beskrivningen av alla de olika ljuden baseras på hypotesen att lika
ljuddoser (ljudenergi gånger exponeringstid) ger samma ljudbelastning.
Den ekvivalenta ljudnivån ger ofta en god beskrivning av bullerexponeringunder en
längre tidsperiod. Måttet har dock nackdelar vid mycketsnabbt varierande ljud och
sällan förekommande ljudhändelser. Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används
därför traditionellt måttet Lmox (maximal ljudnivå vid en fordonspassagel som
kompletterande beskrivning till den ekvivalenta ljudnivån under ett årsmedeldygn,
Leq24h.

Inom EU används i sambandmed omgivningsbullerdirektivet måtten Lden "dag-kvällnatt-nivå" och Lnight, ekvivalent ljudnivå nattetid. I måttet Lden räknas den ekvivalenta
ljudnivån för kvällen upp med 5 dB och nivån för natten med 1 o dB. För måttet Lnight
gäller ingen uppräkning. Bådemåtten Lden och Lnight redovisar ljudnivån på 4 m höjd.

Redovisning
Antal personer exponerade under dygnet

Nedan visas antal personer exponeradeför buller i EU- måttet Lden från statliga
järnvägarna med mer än 30 ooo tåg per år ochsom borutanförde tretton kommunerna.
Bullernivå Ldeo (dBA)

55-59

60-64

65-69

70-74

över 75

summa

Antal personer

147

97 500

38 000

14 100

3 600

300

200

400

Nedan visas antalpersoner exponeradeför buller i EU- måttet Lden från statliga
järnvägarna med mer än 30 oootågper år (inklusive de som bor i de tretton
kommunerna).
Bullernivå Lden (dBA)

>55

>65

> 75

Antal personer

502

85 200

5 000

600

Antal personer exponerade under natten

Nedan visas antal människor exponerade för buller i EU- måttet Lnightfrån statliga
järnvägarna med mer än30 o o o tåg per år och som borutanförde tretton kommunerna.
Bullernivå Lnight (dBA)

50-54

55-59

60-64

65-69

Över 70

summa

Antal personer

127

71 900

27 800

g 600

1 900

238

600

900

Behov av förbättringar och prioriterade problem
Prioriterade problem framgår av övergripande mål och riktvärden som riksdagen
antagit. Trafikverkets arbete med buller utgårfrämst från det nationella
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miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det är en av de preciseringar som regeringen
hänvisar till i det övergripande transportpolitiska målet.

Transportpolitiska mål
Regeringens övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.
Det övergripande målet är uppdelat i ett funktionsmål förtillgänglighet och ett
hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålets formulering är:

"Transportsystemets utformning,fimktion och användning ska anpassas till attingen
ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmåletför
miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa".
För miljö och hälsa finns preciseringar som gällerdels klimat, dels övriga
miljökvalitetsmål:

"Transportsektorn bidrar till attövriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
Prioritetges till de miljöpolitiska delmål därtransportsystemets utveckling ära v stor
betydelseförmöjligheterna att nå uppsatta mål."
Inom ett antal områden som täcks in av miljökvalitetsmålen är utvecklingen negativ

eller för långsam. Buller från trafiken är ett av de pro b lemområdensom är prioriterade.

Miljökvalitetsmål
Buller från trafiken är ett av de pro biernområden som är prioriterade i
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:

''Städer, tätorteroch annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional ochglobal miljö.Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnaderochanläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassatsätt och så att en långsiktigtgodhushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas."
Regeringen harpreciseratdetta miljökvalitetsmål med att det blandannat avser att
•

människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer

och radonhalterellerandra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Riktvärden
Det finns riktvärden för bullerimmissioner, dvs. riktvärden för hur mycket det får bullra
i olika miljöer. De riktvärden som finns för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen
(infrastrukturpropositionen 1996/97:53, som antogs i mars 1997) och har bedömts som
godtagbara ur bullersynpunkt och innebär en acceptabelljudmiljö. Följande riktvärden
fortrafikbuller bör normaltinte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller
vid ny byggnation ellerväsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•

30 dB( A) ekvivalentnivå inomhus
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•

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetids

•

55 dBA ekvivalentnivåutomhus (vid fasad)

•

7 o dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostads

Allmänt gäller för samtliga riktvärden att hänsyn skall tas till vadsom är tekniskt möjligt
och samhällsekonomiskt rimligt när åtgärdervidtas. I de fall utomhusnivån inte kan
reduceras till nivåer enligt ovan börinriktningen vara att inomhusvärdena inte
överskrids.
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55
dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
Bullermålen bör nås genom åtgärder som innebär den effektivaste reduktionen av
störningar och en prioritering av åtgärderför de mest bullerexponerade. Föratt nå de
långsiktiga målen krävs att åtgärdergenomförs för att minska bullret vid källan.
Åtgärderför att minska bullret vid källan bedöms även ofta vara positiva ur
kostnadseffektivitetssyn punkt.

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Trafikverket prioriterarattvidta åtgärder i befintliga miljöer som bedöms utsättas för
höga bullernivåer och därmed de största riskerna för störningar.
I planförslaget Nationellplan för transportsystemet 2014-2025 ärföljande bullerutsatta
miljöer prioriterade längs hela det statligajärnvägnätet
Följande miljöer är prioriterade underden första halvan av planperioden.

Kriterier :ror prioriterade problem

Prioritet

Bullerutsattmiljö

Kr i terler för övervägande a v å t gärd

l

Inomhus bostadsrum

Bostadshus med~ 55 dBAmax inne~ 5
ggr/natt.

2

Ute (uteplats/ skolgård)

Bostadshusmed ~ 7 o dBA ekv.nivå ute.
Gäller även skola och omsorgsboende.
Bostadshus med ~65 dBAekv.nivå ute.
Ute (uteplats/ skolgård)

3

Gäller även skola och omsorgs boende.

5 Trafikverkets tillämpning är attriktvärdet 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid fåröverskridas högst fem gånger per

natt {kl

22-06)

6 Trafikverkets tillämpning är att riktvärdet 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad fåröverskridas högst
f em gånger per timme.
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Föreslagna åtgärder i form av bullerskärmar, fasadåtgärder7 och inköp av fastigheter
berälm.as inom perioden för åtgärdsprogrammet kunna förbättra situationen för cirka
6ooo boende, som i dag utsätts för höga bullernivåerlängs befintlig statlig järnväg.
Dessa åtgärderutgör en del av den indikativa fördelningen på 2500 miljoner kr som
föreslås avsättas till riktade bullerskyddsåtgärder längs befintlig statligväg ochjärnväg
under perioden 20 14-2025 i förslaget till nationell plan för transportsystemet.
Därutöverutförs bulleråtgärderi samband medny-och ombyggnadsprojekt och
drift- och underhållsinsatser bl a Spåråtgärder ur bullersynpunkt som extra slipning,
rälssmörjning och räldämpare.

Bullerminskande åtgärder
Trafikverkets arbete med buller och vibrationer kan beskrivas utifrån nuvarande
tillstånd och önskvärt läge samt utvecklingsbehov och åtgärdsförlag. Åtgärderna
innefattar alla skeden från samhällsplanering, planering av infrastruktur,
skyddsåtgärder och åtgärdervid bullerkällan. Trafikverket driver på, medverkar och har
en stödjande funktion i detta arbete.
Åtgärderna delas upp i foljande områden och angreppssätt:
Tidiga skeden i planeringen
• Samhällsplanering (Planering av samhälleinkl transportsystem och
bebyggelseutveckling i dialog med kommuner, näringsliv m.fl)
• Stöd för samverkande åtgärderenligt 4 -stegsprincipen
2. Planeringsstöd
• Preciserade mål, riktlinjer och övergripanderegler
• Metoder och modellerför inventeringar och bedömningar
• Kunskaper och information om tillstånd, miljö- och hälsoeffekter
3. Tysta och vibrationsfria källor
• Fordon
• Användning av transportsystemet
• Infrastrukturhållning
4· skyddsåtgärder
• Bullerdämpande åtgärder
• Vibrationsdämpandeåtgärder
• Inköp av buller- ellervibrationsutsatta fastigheter
1.

Angreppsätten och åtgärdsförslagen ska sammantaget leda mot en målbild som
sammanfattats som "Ett samhälle med god ljudmiljöutan störande vibrationer"

Hittills genomförda, bullerminskande åtgärder.
Trafikverket har genomfört omfattande åtgärder för att minska antalet bullerutsatta
längs statligajärnvägar.Åtgärder har även gjorts för att minska störningarna från
vibrationer. Dessa åtgärderomfattar såväl de delar som omfattas av kartläggningen
enligt forordningen om omgivningsbuller somövriga statligajärnvägar som har lägre
trafikering än kartläggningskravet.
Riktade bullerskyddsåtgärder i de mest bullerutsatta miljöernahar prioriterats. Under
perioden 1998-2012 har 49 ooo personer längs de statligajärnvägarna som har de
högsta bullernivåerna, mer än 10 dBA över riktvärdet, fått bullerskyddsåtgärder.

7 Atgärdema gäller ävenvård-och omsorgsboende
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Under perioden 2009-2012 har ca 13 300 personer längs statligajärnvägar fått
åtgärder mot trafikbuller varav 3 300 hade mer än 1 o dBA över riktvärdet.
Bullerdämpande åtgärder, som bullerskärmar, fasadåtgärder, kan vara både riktade
miljöåtgärder i de mest bullerutsattamiljöerna och åtgärder som ingår som delar av
större investeringsprojekt. I bland annat investeringsprojekten BanaVäg i Väst, BanaVäg
Motala -Mjölby och Ådalsbanan har omfattande bullerseyddsåtgärder genomförts fram
till2012.
Internationelltsamarbete (EU)

Trafikverket har genom bland annat samarbete med Transportstyrelsen verkat fOr
minskade bulleremmisionerfrånsåväl befintligasom nyajärnvägsfordon. De regelverks
om finns inom området beskrivs underavsnittet" Olika tågtypers påverkan på
bulleremissionerna ".
Nationellt samarbete

För att nå framgång i bullerfrågorna behöver samarbetet mellan myndigheter och
kommuner förstärkas. Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting,
Naturvårdsverket, Bo verket och Socialstyrelsen hartagit fram ettgemensamt budskap
kring buller. I projektets handlingsplan presenteras huvudbudskapet att buller är ett
samhällsproblem och att myndigheter och kommuner nu stärkerarbetet kringfrågan
genom ökad samverkan.
Naturvårdsverket har ett utpekat ansvarför att samordna myndigheternas arbete
avseendeomgivningsbuller. Trafikverket har underåret bidragit aktivt i
samverkansarbetet för att bidra till en gemensam vägledningfrämst gällande bullerfrån
väg- och spårtrafikmen ävennär det gällerdefinitioner av flygbuller och industribuller.
Trafikverket har under2012fastställt och implementerat en intern riktlinjeför buller
och vibrationer vid planering av bebyggelse. Syftet med riktlinjen är att skapa ett
gemensamt och enhetligt arbetssättvid samverkan med kommunerna vid
samhällsplanering när det finns riskför problem med buller eller vibrationer.

Effekter för miljön och transportssystemet till följd av Trafikverkets
åtgärder
Under 2012 beräknas antalet personer som utsätts för bullernivåer högre än det
ekvivalenta riktvärdet inomhus längsjärnvägar beräknas ha minskat med cirka 400
personerunder året till följd av en liten minskning av godstrafikarbetepåjärnväg
jämfört med 2011. Det finns dockosäkerheteri såväl statistikunderlaget som i
beräkningsmodellen.

Planerade åtgärder under de kommande fem åren
skyddsåtgärder
skyddsåtgärderför de mest utsatta minskarexponering av buller. Detta kan ske på flera
olika sätt:
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•

Fasadåtgärder såsom t ex tilläggsrutaeller byte av fönsteroch åtgärder på
ventiler på byggnader för boendeSmed för höga trafikbullernivåer inomhus.

•

Bullerskärmar och Bullervallar

•

Inköp/förvärv av fastigheter på grund av höga bullernivåer, gäller ett fåtal

Prioritering görs av de mest bullerexponerade och åtgärderna innebär effektivreduktion
av störningar.

De mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska bullret är att förhindra att bullret
uppkommer eller att dämpa bullretnära källan. Dessa åtgärder kanindelas i
spåråtgärder samt åtgärder på fordon. Åtgärderför att minska bullervid källanger
främst effekt på längre sikt och kommer i mindre omfattning att påverka
bullersituationen till2018.
Fasadåtgärderna bedöms leda till att drygt 3 ooo personer somfortfarande exponeras
för höga ljudnivåerinomhus, 10 dBA eller mer över riktvärdena inomhus, får bullret
åtgärdat.
Bullerskärmar och vallar bedöms leda till att cirka 3 ooo personer med bostäder längs
statligjärnväg med> LA eq 65 dB får en skyddad uteplats ellerskyddad utomhusmiljö.
Dessutom kommer skolor, vård- och omsorgsboenden fått åtgärdad inomhus- eller
utomhusmilj ö.
Tysta källor

Ett annat centralt område är att minska fordonsbuller, detvill säga från motorljud,
vindbrus, samt interaktion mellan hjul och räls.
Trafikverket ska även delta aktivt i att stödja nationellt och internationellt
utvecklingsarbete vad gäller minskade bulleremissionerfrånjärnv ägsspåret samt att
verka fcir minskade bulleremissioner från såväl befintliga som ny a järnvägsfordon

genom att aktivt delta i och stödja nationellt ochinternationellt utvecklingsarbetevad
gäller minskade bulleremissioner från järnvägsfordon.
Underhåll av spår/räls

Ambitionen är att utveckla och tillämpametoderför att beakta bullerstörningar i
samband med drift och underhåll av järnvägen. Det kan exempelvis innebära ur
bullersynpunkt särskilda spårslipningsinsatser, rälssmöljning eller rälsdämpare på
bansträckor i tätbefolkade områden.
Planering, stöd och styrmedel för utveckling av samhället

Ett aktivt deltagande i planeringsprocessens tidiga skeden skapar förutsättningar för
mindre miljöbelastande transporter.
Exempel på aktiviteter:
•
•
•

Bättre planeringsstöd vid utveckling av samhället
Stöd vid kvalitetssäkring av reglerför samhälle och bostadsbyggande
Stöd vidkvalitetssäkring av reglerför järnvägssystemet

8 Atgärderna gäller även vård" och omsorgsboende.
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•

Stöd för att kunna beskriva bullemtvecklingen, forskning och
kunskapsutveckling samt en allmänt tillgänglig kunskapsbas om trafikljud och
buller.

•

Trafikverket medverkar i och granskarplanerför byggnation och fy sis k
planering, med utgångspunkt frän transportpolitiska och miljöpolitiska mål.

Skydd av områden
Åtgärderför att skydda natur- och kulturmiljöerdär ljudnivån ansetts utgöra en
särskild kvalitet beaktas i samband med ny- och väsentlig ombyggnad avväg.
Åtgärderför att skydda befintliga områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild
kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och
kulturmiljöer är främst en uppgift som kan beaktas i kommunernas åtgärdsprogram
enligt förordningen om omgivnings buller.
Trafikverket anseratt det ännu så länge inte är en prioriterad uppgift attvidta
riktade bullerskyddsåtgärder i dessa områdenlängs aktuella sträckor.
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Flyg

Bullerkällor
Bullerkällorna som skall kartläggas är starter och landningar med luftfartyg.
EitersomArlanda och Landvetter flygplatser är större flygplatser som är belägna utanför
tätorter kartläggs endast starter och landningar med luftfartyg. För Bromma, som är
beläget inom tätort kartläggs även annan flygplatsverksamhet än starteroch landningar.

Bullerkartläggning
Sammanfattning av bullerkartläggningen redovisas i nedanstående tabell.
Redovisningarna är hämtade från den genomförda kartläggningen ochavser 2011 års
bullerexponering.
Bullerutbredningen Lden och Lnight redovisas för respektive flygplats i bilagor.
Bullerkartorna för respektive trafikslag finns på Trafikverkets hemsida:
http: // www .trafikverket.se/Priva t /Milj o-och-halsa /Halsa /Buller-o chvibrationer/Trafikbullerstomin~ar-i-Sverige/Trafikbullerstorningar-i-Sverige--

dokument/

Stockholm Arlanda Airport
Tabell nedan visar antalet boende, isolerade bostäderoch ytan inom respektive
ljudnivåintervall för Lden och Lnight. Kartor med inritade bullerkurvorLden 55, 60, 65,
7 o och 75 dB( A) och Lnight 50, 55, 60, 65 och 70 dB( A) finns på Trafikverkets hemsida,
se ovan.
Lmght 2011
L""'2011
Ljudnivå- Antal
Yta
Antal
Antal
Totalt
Antal
Yta
Antal
intervall
boende antal
isolerade (km') boende bostäder isolerade (km')
dB(A)
bostäder bostäder
bostäder
237
102
85
18,3
50-55
1609
578
359 44,6
25
6
o 6,9
55-60
81
40
27
16,7
o
3
o 2,4
60-65
12
4
o
o
3
6,9
o 0,9
65-70
o
3
o 2,5
o
o
o 0,4
70-75
75 och
o
o
o 1,6
hö<rre
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Göteborg Landvetter Airport
Tabell nedan visar antalet boende, isolerade bostäderoch ytan inom respektive
ljudnivåintervall för Lden och Lnight. Kartor med inritade bullerkurvorLden 55, 60, 65,
7 o och 75 dB(A) och Lnight 50,55, 60, 65 och 70 dB( A) finns på Trafikverkets hemsida,
se ovan.

Ljudnivåintervall
dB(A)
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75 och
högre

Antal
boende

-

L•.,2011
Totalt
Antal
antal
isolerade
bostäder bostäder

-

261

-

Yta
(km')

-

139
87
Il

51

!52
28

o
o

o
o

o
o

55
4

15,1
5,9
2,1
0,8
0,6

L.ight 20 Il
Antal
Antal
Antal
boende bostäder isolerade
bostäder

140
68

95
23

55
15

o

o

o

o
o

o

o

o

o

-

-

-

Yta
(km')

6,6
2,2
0,8
0,3
0,2

-

Stockholm Bromma Airport
Tabell nedan visar antalet boende, isolerade bostäderoch ytan inom respektive
ljudnivåintervall för Lden och Lnight. Kartor medinritade bullerkurvor Lden55, 6o, 65,
7 o och 7 5 dB( A) och Lnight 50 ,55, 60,65 och 70 dB( A) finns på Trafikverkets hemsida,
se ovan.

Ljudnivåintervall
dB(A)
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75 och
högre

L•.,2o11
Lnight2011
Antal
Totalt
Antal
Yta
Antal
Antal
Yta
Antal
boende antal
isolerade (km') boende bostäder isolerade (km')
bostäder bostäder
bostäder
o
o
o 0,1
12325
1955
o 4,4
o
o 0,0
657
204
3
1,6
o
o
o 0,0
3
6
6
0,5
o
o
o 0,0
o
o
o 0,2
o
o
o 0,0

o

o

o

o

0,2

-

-

-

-

Behov av förbättringar och prioriterade problem
Stockholm -Arlanda flygplats Stockholm-Bromma och Göteborg- Landvetterflygplats är
p röv a de enligt miljöskyddslagen/ miljöbalken. Ett tillstånd enligt
miljöskyddslagen/miljö balken reglerar flygplatsens verksamhet bl. a. avseende tillåten
produktionsmängd (antal rörelser), utformning avflygvägar, in- och
utflygningsprocedurer, bullerskyddsåtgärder etc.
De bullerreducerande åtgärder som vidtagits med anledning av gällandemiljödomar i
huvudsak harvarit mer omfattande än vad som kan motiveras med anledning av
omgivningsbullerförordningens syfte och resultatet av den kartläggning som utförts i
enlighet med förordningen.
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Behovet av åtgärder
De åtgärder som motiveras med hänsyn till kartläggning av flygbullersitnationen enligt
omgivningsbullerförordningen skulle förutom mot flygplatsinnehavare teoretiskt kunna
riktas mot andra intressenter som exempelvis planmyndigheter.
De situationer som teoretiskt utan hänsyn till24 KapMBskulle kunna motivera
åtgärder enligt omgivningsbullerförordningen är

åtgärder som utförs genom flygplatshållares ansvar, exempelvis flygvägssystem
och bulleråtgärder på bostadshus,
åtgärder som utförs genom planmyndigheternas ansvar som exempelvis
översiktsplanering
åtgärder som utförs genom Transports tyrelsens ansvar exempelvis att fastställa
normer för bulleremissioner eller driftsrestriktionerenligt fårordning
(20 04 :s 01) om införande av driftsrestriktionervid flygplatser.
Ifråga om flygplatshållarens ansvar konstaterarTrafikverket att flygplatshållarens
åtgärdervid de tre aktuella flygplatsernainte kan regleras i detta sammanhang eftersom
flygplatsverksamhet som fått tillstånd enligt miljö balken som huvudregel är skyddad
mot ytterligare krav på miljö skyddsåtgärder. EnligtTrafikverkets uppfattning motiverar
inte den genomförda kartläggningen enligt omgivningsbullerförordningen någon
omprövning av flygplatsernas tillstånd. Tillståndet för Bromma är aktuellt och för
Arlanda och Landvetterunder omprövning
Ifråga om planeringsåtgärder gäller att Trafikverket enligt forordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden mm efter samråd med Bo verket ochandra
berörda centrala förvaltningsmyndigheter ska lämna uppgifter tilllänsstyrelsen om
områden som myndigheten bedömervara av riksintresse enligt miljöbalken.
Myndigheternasunderlag tas omhand i den översiktsplanering som kommunerna
driver. Det är länsstyrelsens uppgift att samordna statens intressen.
Lagstiftningen syftartill att stat och kommun ska komma överens i den översiktliga
planeringen.
Riksintresset utgör i sig endast ett begränsat skydd. Genom utpekande av områden som
bedöms vara av riksintresse garanteras staten inflytande över planeringsöverväganden
och i slutänden över de rättsverkande markanvändnings besluten. Riksintressets anspråk
kan tillgodoses på olika sätt, där rekommendationer i översiktsplanen är den "lägsta"
nivån. Detaljplan och områdesbestämmelser är tänkbara som regleringsformerför
flygets frågor. Kommunen ska i sin översiktsplan redovisahur den avsertillgodose
riksintresset.
Arlanda

Ifråga om stockbolm-Arlanda flygplats har arbetetmed precisering av riksintresse och
influensområde gått så långt att detta arbete inte bör kompletteras medkrav i detta
åtgärdsprogram.
En översyn av områdets utbredninginitierades av Luftfartsverket (LFV) 2004, förslag
arbetadesfram och en remiss genomfördes årsskiftet 2005/2006.
Luftfartsstyrelsen har tillsammans med Länsstyrelserna i Stockbolm och Uppsala län
granskat inkomma remissyttranden, Luftfartssty-relsen har även genomfört en expertochkvalitetsgranskning av LFV :s material.
Parallellt med arbete med översynen av influensområdet har LFV meri detalj utrett det
framtida behovet av rullbanekapacitetvilket resulterat i att antalet alternativa banlägen
har begränsatsjämfört med riksintressebeskrivningen från 2001. slutsatserna från
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kapacitetsutredningen har inarbetats i detta förslagtill precisering av riksintresse- och
influensområde.
Arlanda flygplats blev således preciserat som riksintresse2008. Trafikverket har för
avsikt att komplettera och uppdatera materialet.
Landvetter

Göte borg-Landvetter flygplats preciserades av Transportstyrelsen och Trafikverket år
201 o i enlighet med år 2008 års åtgärdsprogram.
Transportstyrelsen skickade ut förslag till riksintresseanspråkavseende Landvetter
flygplats för samråd den31mars 2010. Förslaget var utsänt för samråd till18 juni 2010.
Ansvaret för precisering av riksintresse för luftfarten övergickden 1 april20 10 till
Trafikverket. Trafikverket beaktade inkomnasynpunkter och överlämnade anspråket
till Länsstyrelsen.
Trafikverket har ambitionen att uppdateras preciseringen av Landvetter flygplats v art
4:e år.
Bromma

Ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockbolms stad och Swedavia har
bedrivits i syfte attta fram ett gemensamt planeringsunderlag för att utveckla
stadsbygden i Bromma Stockholm flygplats närmaste omgivningar och inom dess
influensområden. Arbetet har syftat till att ta fram ett planeringsunderlag enligt planoch bygglagen avseende Bromma Stockbolm flygplats påverkan på omgivningenidag
och framövertill2038, i förhållande till stadsutvecklingen i omgivningen. Det framtagna
planeringsunderlaget ska skapa en ömsesidigförståelse mellan de ingående parterna
avseendeutvecklingen av stadsbygden i förhållande till utveckling av flygplatsen
Stockholm Bromma, riksintresse.
Planeringsunderlaget ska:
•

kunna åberopas av Trafikverketsom ett underlag om de anspråksom
riksintresset enligt miljö balken ställer på markanvändning och
bebyggelseutveckling med stöd av 2 §förordningen (1998:896) om Hushållning
med mark och vattenområden m.m.
kunna åberopas som underlag för ett statligt intresse i Länsstyrelsens
kommande sammanfattande redogörelseinför stadens aktualitetsprövning av
gällande översiktsplan, jfr. 3 kap. 27-28 §§plan- och bygglagen och ge
vägledning för Länsstyrelsens tillsyn över kommunens beslut enligt 11 kap. planoch by gglagen.
kunna ge Stockbolms Stad översiktligvägledning för de planer och Program som
staden lägger fram med avsikten att utveckla stadsbygden inom berörda
områden, och kunna tas in i plandokument som ett anspråkför att tillgodose
riksintressetBromrna Stockbolm flygplats.
kunna ge Swedavia tydliga förutsättningar för flygplatsens verksamhet framöver
i förhållande till stadens utvecklingsplanering. Det gäller särskilt i förhållande
till de områden där ny bebyggelse, även bostäder, ska kunna prövas enligt
markupplåtelseavtalet
M

•

•

•

Trafikverkets ansvar att fastställa föreskrifter om bl a bulleremissioner är i praktiken
beroende av internationella överenskommelser. Vid Arlanda och Landvetter flygplatser
förekommeri huvudsakjetflyg och propellerdrivna flygplan vars maximalt tillåtna
startvikt överstiger 8618 kg. Ny utveckladejetflygplan och sådana propellerflygplan skall
upp fy !la bulleremissionskraven i kapitel4 i bilaga 16 till Chicago konventionen (Annex
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16). Kapitel4 gäller från år 2006. Luftfartsstyrelsen deltog aktivt i ICAO: s
miljökommittes arbete med normskärpningen. Trafikverket räknar inte med att någon
normskärpning kan bli aktuell innan detta åtgärdsprogram skall uppdateras efter fem
år.
Det kan vara aktuellt att införa driftsrestriktioner enligt förordning (2004:501) om
införande av driftsrestriktionervid fly gplatservidArlanda och Landvetter flygplatser.
Ansvaretför detta ligger på Transportstyrelsen. För närvarande pågår omarbetning av
regelverket inom EU administrationen. Trafikverket kommer att följa införandet av det
ny a regelverket som populärt kallas" Airport Package".

Bullerminskande åtgärder
Nedan beskrivs de bullerminskandeåtgärder som vidtagits eller planeras, däribland
åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren.

Åtgärder på bostäder
Vad gäller åtgärder på bostäder sker sådant arbete utanför Trafikverket. Trafikverket är
inte infrastrukturägare och kan således inte styra bullerisoleringsarbetet på
flygplatserna. Det ärviiikoren i flygplatsernas miljötillstånd som bestämmer hur
flygplatsen ska arbeta med bullerisolering av bostäderoch såväl Göteborg-Landvetter
flygplats, Stockholm-Bromma flygplats ocb Stockholrn-Arlanda flygplats har genomfört
och genomförprogram för isolering av bostäder i enlighet medmiljö domarna.

Åtgärder i den kommunala planeringsprocessen
Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma och Göteborg-Landvetter flygplatser är
områden för riksintresse enligt miljö balken. Detta innebär att flygplatserna skyddas mot
sådan tillkommande bebyggelse i flygplatsens närhet som kan inne bära att utnyt1jandet
av flygplatsernapåtagligt försvåras. Av tolkningar som Naturvårdsverketinför 2008 års
åtgärdsprogram gjort ifråga om vilken rättsverkan åtgärdsprogram enligt
omgivningsbullerförordningen har, framgår att ett åtgärdsprogram inte direkt kan
tvinga fram antagande,ändring ellerupphävande av en plan enligt plan- och bygglagen.
Ett åtgärdsprogram kan däremotföranleda en kommun att ta initiativ till en
planändring. Åtgärdsprogrammet blir därmed mindrestyrande för den kommunala
planeringen än bestämmelserna om skydd av riksintressen.
För Stockholm-Arlanda flygplats har ett underlagför precisering av riksintresset
redovisats av LuftfartS\·erketgenom Luftfartsstyrelsen. Underlaget innehåller b l. a. en
precisering av influensområdet för buller. För närvarande är underlaget föremål för
behandling i en särskild projektgruppsom leds av länsstyrelsen i Stockholrns län. Målet
för arbetet är en översyn av planeringsunderlaget för riksintressetStockholm-Arlanda
flygplats.
Med utgångspunkt från 20 os års åtgärdsprogram har Transportstyrelsen och
Trafikverket preciseratriksintresset och dess influensområden kring GötehargLandvetter flygplats.
Trafikverket har tagit fram en rapport med principerför precisering av riksintresse och
dess influensområden. Dessa principer är publicerade på Trafikverkets hemsida.
http: //www.trafikverket.se/Foretag/Planera -ochutreda l Samhallsplanering /Riksintressen/
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Som ett led i arbetet med att ta fram principer för redovisning av riksintresse och
influensområden vidflygplatser finns även planer på att ta fram en handbok i som stöd
för berörda intressenters arbete.

Det kan vara aktuellt att införa driftsrestriktioner enligt förordning (2004:501) om
införande av driftsrestriktionenid flygplatser v idArlanda och Landvetter flygplatser.
Ansvaretför detta ligger på Transportstyrelsen. För närvarande pågår omarbetning av
regelverket inom EU administrationen. Trafikverket kommer att följa införandet av det
ny a regelverket som populärt kallas" Airport Package".
Förordningen ger Transportstyrelsen möjlighet att vid Arlanda och Landvetter reglera
användningen av flygplan som marginellt uppfYller gällande bullernorm medliten
marginal. Sådana driftsrestriktioner bedöms dockinte medföra någon avgörande
bullerminskning kring de tv å flygplatserna.
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Skydd av områden
Åtgärderför att sky d da områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet såsom
parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer.
Det finns områdenmed särskilda skyddsvärda kvaliteter kringsåväl Arlandasom
Landvetter flygplatser. Söder om Arlanda kan nämnas sjön Fy singen med ett rikt
djurliv. Vid utredningen och remissyttranden i samband med prövningen av Arlanda
flygplats enligt miljölagstiftningen framkom att sjön Fy singen är skyddsvärd.
I Landvetters närhet ligger det relativt orörda friluftsområdet Härsko gen norrom
flygplatsen. Detta område är riksintresse för friluftsliv.
Ambitionen att minimera flygbullerstörningar har fört med sig konsekvensen attin-och
utflygningar harförlagts till områden utanför tätbebyggelse, d v s över orörda
skyddsvärda natur- och friluftsområden. Detta är en avvägningsfråga mellan störningar i
naturområden och störningar av boende och fråganavgörs i prövningar enligt
miljö balken.

Det finns även skyddS\·ärda områden kring Slackholm -Bromma flygplats. Kring
flygplatsen är andra markanvändningsintressen så starka att konfliktema sällan enbart
står mellanflygbuller och naturvärden.
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Långsiktig strategi (gemensamtför väg,järnväg och flyg)
strategin är att kom binera riktade bulleråtgärder lo r de m est u t satta m ed
emissionsbegränsande åtgärdersamtatt stödja planering och utformning
av åtgärder och verksamheter som id rändrar samhällets strukturer,
trafikflöden ochkörmönster.
På kort sikt ska antalet utsatta över riktvärdena inomhus i bostäder minska, varvid de
mest utsatta prioriteras. På lång sikt ska bullret minska för alla boendemiljöer, både
inom- och utomhus. Även trafikbuller i arbets- och fritidsmiljöer skall minskas för att nå
innebörden av miljökvalitetsmålen. Samtidigt bör åtgärderna ge effektivastereduktion
av störningar. En analys av problemen och åtgärdsmöjligheterna visar att en enkel
lösning inte är möjlig. Det finns ingen enskild typ av åtgärder som ensamt ledermot
målen inom rimligtid och kostnad och en aktör, t ex Trafikverket, kan inte ensam lösa
problemen. Bästa möjlighet att nå målen är attvälja ut de mest kostnadseffektiva
åtgärderna som kompletterar varandra med hänsyn tagen till deras effekter och
genomforbarhet på kort och lång sikt och tillsammans planera och genomföra
åtgärderna.
Till strategin hör därför att ävenstödja andras arbete med planering av åtgärderoch
verksamheter som förändrar samhällets struktur, trafikflöden och körmönster. Att
åtgärda bullret är i mycket att ha med bulleraspekten vid all fysiskplanering av
samhället och att ta hänsyn till den stora betydelsen planeringenhar för bullret i
samhället. Riktade bulleråtgärder harfaktiskt mindre betydelseförutvecklingen av
bullerstörningarna än vad samhällets utveckling i övrigt medför.
Inriktningen för åtgärder är enkombinatian av samverkande åtgärder inom
åtgärdsområdena:
• Bättre ljuddämpandefasader för de mest utsatta
• Mer ljuddämpande beläggningar och tystare trafikvid bullerkänsliga miljöer
• Tystare fordon och däckfor alla miljöer
• Bättre planeringsstöd vid ul\·eckling av samhället

Åtgärderför bättre ljuddämpande fasaderförde mest utsatta pågår i stor omfattning
längs statliga vägar. För kommunala vägar bör dessa åtgärder öka framövereftersom
åtgärdsbehovetbedöms vara stort även längs dessa vägar.
Åtgärderför mer ljuddämpande beläggningar och tystare trafik börutvecklas de
närmaste åren. Åtgärderna förväntas få betydandeeffekter om 5-10 år.
Åtgärderförtystare fordon och däckbörutvecklas de närmasteårenoch sedan hålla en
verksam hög nivå. Resultatet förväntas bli tystare fordon som efter hand ersätter
bullrigare fordon och däck. Omsättningstiden för fordon är lång och betydande effekter
kan fön·äntasom först 10-20 år. Fördäckgår utbytet snabbare, vilketgör att betydande
effekter kan förväntas inom 5-10 år.
Hänsynen till buller vid planering av samhälleoch vägsystem behöverutvecklas de
närmaste åren för att därefter plana ut på en effektiv nivå. Åtgärdernaförväntas få

betydande effekter om 5-30 år, snabbast vidåtgärder för vägtransportsystemet och
långsammast vid omdaning av samhällsstrukturer.
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I samtliga beslutade och föreslagna mål, åtgärdsprogram och fördjupningsdokument
återfinns inriktningen att bullermålen bör nås genom åtgärder som innebär den
effektivaste reduktionen av störningar och en prioritering av åtgärder för de mest
bullerexponerade och därmed där det finns störst riskför störningar. För att nå de
långsiktiga målen krävs att åtgärdergenomförs för att minska bullret vid källan.
Åtgärderför att minska bullretvid källan bedöms även ofta vara positiva ur
kostnadseffektivitetssynpunkt.

Utvärdering
Ytterligare planeringför genomförande av bulleråtgärder kommer att närmast ske i den
nya åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur för åren 2014-2025. För hela
Sverige görs uppföljning årligen i samband med ordinarie verksamhets- och
miljö uppföljning.

Kostnadsanalys
Åtgärdsprogrammet avseratt lösa bullerproblemen och nå högsta måluppfYllelse på det
mest kostnadseffektiva sättet för de resursersom bedöms vara tillgängliga och där
Trafikverket har rådighetöver åtgärderna. Utgångspunkt är effektivaste reduktion av
störning och attvidta åtgärder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och
miljömässigt motiverade. Åtgärdstakten styrs av den budgetsom finns tillgänglig så
tillgången på resurser är inte säkerställd för åtgärderna.
Åtgärdsprogrammets kostnader för bullerminskande åtgärder under de kommande fem
åren utgörs huvudsakligen av
•
•
•

•

kostnader förfasadåtgärderför drygt 10 ooo boendemed höga bullernivåer
längs befintlig infrastruktur
kostnader för bullerdämpande skärmar och vallarför ca 8 ooo boende med
höga bullernivåer längs befintlig infrastruktur
kostnaderför åtgärdersom minskar bullretvid infrastrukturen, till exempel
lågbullerbeläggning eller beläggning med mindre stenstorlek och särskilda
spårslipningsåtgärder
resurser och insatser för att Trafikverket i samarbete med andra myndigheter,
fciretag, kommuner,landsting och organisationertarfram kunskap och stödsom
främjartystare fordon och trafikoch en attraktiv samhällsutveckling med god
ljudmilj ö.

Åtgärderna kommer att omfatta bullerproblem längs hela den befintliga statliga
infrastrukturen, inte enbart de kartlagda områdena. Dessutom kommer
bullerskyddsode åtgärder genomföras i samband medny-och ombyggnad av v äg och
järnväg.
Åtgärderför att minska bullervid källan gerfrämst effekt på längre sikt och kommeri
mindre omfattning att påverka bullersituationen till2o18.Att förhindra att buller
uppkommer är den åtgärd som har störsteffekt på lång sikt och är denmest
kostnadseffektiva åtgärden.

44
Källor:

•
•
•
•

Naturvårdsverket www.nattrrvardsverket.se
Boverket >Vww.boverket.se
Socialstyre Isen www.socialstyre Isen. se
Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se
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Etisk kod.
Jag har fått uppdraget att ihop med fullmäktiges partigruppledare ta fram ett program om
etisk kod. Förslaget har hanterats via mailkontakter. 4 partier(Socialdemokraterna,
moderaterna, Sala Bästa, och Sverigedemokraterna l har ställt sig bakom förslaget. Övriga
partier har inte hört av sig alls, kan vara så att de uppfattat att de kan reagera direkt i
kommunstyrelsen som ska bereda frågan innan kommunfullmäktige antar koden.
Hemställer att kommunstyrelsen beslutar:
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till etisk kod.
Sala 2014.03.25

Tommy Johansson
Ordförande i Kommunfullmäktige.

o1
J

1 (7)
2014-03-03

SALA KO , 7i'i'"ITI,........

Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Tommy Johansson

Diarienr
Opb:

Etisk kod för förtroendevalda i Sala kommun

Antagen av Sala kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xxx

Besöksadress: Stora Torget l
SALA KOMMUN
Kommunfullmäktige
Box 304
733 25 sala

2014 -04· O3

Ink.

Växel: 0224-747000
Fax: 0224-188 50
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Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun
Bakgrund
Fullmäktige i Sala har uppdragit till fullmäktiges ordförande att tillsammans med
samtliga partigruppledare ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i Sala
kommun. Flera kommuner har redan fastställda uppförandekoder varför förslaget
nedan är en blandning från dessa kommuner.

Demokrati och respekt
Två svenska grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
garanterar medborgarnas åsikts- och informationsfri het. Alla har rätt att tycka, säga
och skriva vad de vilL Men ingen får t ex sprida lögner om enskilda personer eller
bedriva hets mot folkgrupp
l ett demokratiskt styrelseskick är frihet och jämställdhet centrala värden. Friheten
innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck Alla
människor har rätt att uttrycka sin vilja, plädera för de ideer de tror på och agera för
att främja sina intressen. För att underlätta detta finns yttrande-, tryck-, mötes- och
föreningsfrihet inskrivet i våra grundlagar. jämlikheten innebär att alla människor
är lika mycket värda, att alla medborgare har samma rätt att delta i sitt lands
styrelse och att alla som deltar ska behandlas lika. Ingen är i grunden förmer än
någon annan. Vid omröstning väger allas röster lika tungt.
Demokratin är ett beslutssystem som går ut på att lösa konflikter på fredlig väg.
Politik handlar emellertid i praktiken sällan om harmoniskt samförstånd. Olika
intressen och uppfattningar ställs mot varandra. De som förordar olika
ståndpunkter konkurrerar om att vinna flertalets stöd inför en kommande
omröstning. När tidpunkten för beslut närmar sig krävs att de olika parterna
antingen kan kompromissa sig fram till en överenskommelse eller att en omröstning
äger rum. Det är viktigt att denna process sker på ett korrekt och respektfullt sätt
Det samma gäller också efter det att ett beslut är taget De som blir nedröstade
behöver uppträda som goda förlorare, och de som hamnat i majoritet behöver
bemöta minoriteten med respekt

Syftet med en uppförandekod
Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar blivit
hårdare och att det blivit tuffare att verka som förtroendevald. Därför har Sveriges
Kommuner och Landsting tagit fram ett material om samtalstonen inom politiken.
Syftet med den är att formulera ett underlag för etiska regler för förtroendevalda på
lokal och regional nivå. Avsikten är att skapa och vidmakthålla ett gott klimat i
politiken. En uppförandekod ger de förtroendevalda utgångspunkter för hur de kan
uppträda på ett bra sätt mot varandra och därmed visa sin respekt för alla
människors lika värde.
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Uppförandekoden handlar inte om att alla ska gilla varandra eller de olika åsikter
och förslag som finns. Den handlar inte heller om att ställa krav på att
förtroendevalda ska vara ofelbara. Uppförandekoden ska ge stöd till ett
eftertänksamt handlande.

Krav på förtroendevalda
Den uppförandekod som presenteras här gäller de förtroendevaldas uppträdande
inom det politiska livet och utgör alltså inte rättesnören för deras privatliv. Det är
dock viktigt att inse att det inte finns några vattentäta skott mellan etiken i
offentligheten och i privatlivet för en förtroendevald. Den som förbinder sig att följa
vissa etiska regler i sitt politiska engagemang men visar sig tillämpa en helt annan
moral som privatperson förlorar snabbt sin trovärdighet.
Hur höga krav som det är rimligt att ställa i detta sammanhang kan naturligtvis
diskuteras. Men den som tar på sig ett politiskt förtroendeuppdrag får oundvikligen
högre krav på sin moral än människor i allmänhet. Det är en förutsättning för att
allmänhetens tilltro till demokratin och samhällets institutioner ska bevaras och
garanteras.

Uppförandekoden
Att följa lagar, regler och beslut
Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut. De som
innehar förtroendeuppdrag ska inte heller delta i olagliga aktiviteter för att påverka
politiska beslut. Förtroendevalda fattar beslut som på olika sätt och nivåer lägger
ramar för medborgarnas möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. För
att besluten ska uppfattas som legitima och medborgarna känna förtroende för sina
företrädare, gäller att de förtroendevalda själva följer fattade beslut och
underordnar sig gällande lagar och regler. De förtroendevalda som är motståndare
till ett förslag, men vid omröstningen hamnar i minoritet, är lika bundna
till att följa beslutet som de som röstar för förslaget. Ingenting hindrar däremot att
de fortsätter att bilda opinion mot beslutet och lägger förslag om att det ändras.
Att kunna demokratins procedurregler och att följa dem - mötesteknik
Det är viktigt att förtroendevalda kan och tillämpar mötesteknik För att
demokratins processer ska fungera och övergrepp och maktmissbruk undvikas,
behöver alla förtroendevalda lära sig de procedurregler för debatt, diskussion och
beslutfattande som mötestekniken omfattar.
Kunskap i mötesteknik är i sig lika med makt. Mötesteknik finns för att alla ska få
likvärdiga möjligheter att komma till tals och ge sina uppfattningar till känna. De
finns för att beslut ska kunna ske på ett öppet, tydligt och schyst sätt. God kunskap i
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mötesteknik kan också missbrukas. Om få behärskar konsten medan flertalet är
okunniga, kan mötestekniken användas för att manipulera fram vissa beslut.
Procedurregler behöver hållas levande för att fylla sin roll. Det är därför viktigt att
reflektera över hur olika procedurregler fungerar och vid behov omforma dem.
Förtroendevalda som anser att det finns regler som skadar eller hindrar ett
demokratiskt arbetssätt bör ta upp reglerna till diskussion och föreslå förändringar.

Att visa respekt och ta varandra på allvar
Det är viktigt att förtroendevalda visar respekt för varandras villkor och underlättar
varandras deltagande. Den som har tagit på sig ett politiskt förtroendeuppdrag ska
vara mån om att delta i de möten som uppdraget omfattar och komma förberedd till
dessa. Alla har dock inte samma förutsättningar för sitt engagemang som
förtroendevald, på grund av till exempel barn, arbetstider, utbildningsnivå eller
funktionshinder. Politiskt engagemang bygger på både förnuft och känslor.
Förtroendevalda måste få ge uttryck för sina åsikter med både sakargument och
ideologiska viljeyttringar för att politiken ska bli tydlig och begriplig.
Det är viktigt att hålla en god ton i den politiska debatten. Detta innebär till exempel
att förtroendevalda i fullmäktigedebatter bör tilltala varandra med både för- och
efternamn eftersom fullmäktige är en offentlig arena. Åhörarna kan inte förväntas
känna ledamöterna vid namn. I andra sammanhang behöver det inte vara riktigt så
formellt, men tilltalet får aldrig bli för familjärt och aldrig nedlåtande eller
respektlöst.
Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras engagemang
på allvar. Den som går in för att misstänkliggöra sin motståndare riskerar att skada
respekten för alla förtroendevalda och för hela den demokratiska processen.
En god princip är att bekräfta andra förtroendevalda som gör något bra, oberoende
av politisk uppfattning i sak. Ett erkännande eller uppskattande omdöme till någon
som utmärkt sig positivt, ger erkännande även till den som berömmer.
Ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken. Mobbning och kränkande beteende
är oacceptabelt överallt- så även i politiken. Förtroendevalda förväntas vara
förebilder för hur man uppträder i ett demokratiskt samhälle.
Att verka öppet, ärligt och tydligt
Förtroendevalda måste anstränga sig för att göra politiken känd och begriplig för
människor. Stort värde behöver läggas vid att spela med öppna kort i
beslutsprocesser så att motiven för beslut framträder tydligt. Beslut som innebär
avsteg från tidigare gjorda utfästelser behöver innehålla förklaringar till varför
avsteg görs.
Redogör för underlag, olika uppfattningar, beslut och deras bevekelsegrunder. Var
mån om att inte jobba efter dolda agendor eller att mörka fakta eller argument. Såväl
förtroendevalda som medborgare är i dagens samhälle både kunniga och upplysta.
Ökad kunskap innebär emellertid inte automatiskt ökad klarhet. Den kan också leda
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till insikter om att det finns flera likvärdiga slutsatser att dra och att inget beslut får
enbart positiva effekter. Detta understryker betydelsen av att beslutsprocesser är
öppna, att tydliga regler för beslutsprocedurerna följs och att det verkligenavsätts
tid till utredning, diskussion, opinionsbildning och information om vad som står på
den politiska dagordningen och vilken kunskap och vilka argument som finns för
olika alternativ.
Medborgarnas tilltro till politiska beslut påverkas inte bara av beslutens innehåll,
utan även av om de känner tilltro till de procedurer som använts för att uppnå
beslutet. En god demokratisk process kräver tid, och därför krävs planering.
Den politiska dialogen i sociala medier

Under de senaste åren har det i vårt samhälle utvecklats en rad nya verktyg som kan
användas för att utbyta tankar, information och åsikter online. Dessa går allmänt
under benämningen "sociala medier" och är ett samlingsbegrepp för digital
kommunikation. Hit räknas bland annat Facebook, Twitter, Youtub e och andra olika
bloggverktyg.
Det står det var och en fritt att använda sociala medier, men det är dock viktigt att
göra klart i vilken egenskap man skriver, om man uppträder som politiker eller
privatperson. Utgångspunkten vid all webbpublicering är att allt är tillåtet som inte
kränker enskilda individer eller kommunens anseende. Kränkningar kan bestå av
förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. En grövre form av kränkning utgörs
av diskriminering, vilket är åtalbart. Självklart får man heller inte bryta lagstiftning
om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller
upphovsrätt.
Är Du osäker på om det du vill publicera kan såra eller inte, avstå då från att göra
ditt inlägg publikt. Ord kan uppfattas olika- det som är "normalt uttryckssätt" för en
person kan av andra uppfattas som mycket "personligt kränkande" - undvik därför
ord som kan tänkas missuppfattas och försök se till helheten i inlägg.
Om man blir upprörd är det bra om man väntar några timmar med att skriva- det
som skrivs i "stridens hetta" blir oftare kränkande och onödigt aggressivt.
När Du som politiker skriver på we b ben, ha hela tiden i åtanke att:
ett etiskt förhållningssätt ska gälla, där man visar respekt för tjänstemän och
andra politikers åsikter samt undviker förolämpningar och personangrepp.
du "bara" skriver det du skulle kunna säga till personen öga mot öga_
du kritiserar åsikter, inte personer.
skiljer mellan den politiska rollen och privatpersonen .
. använder ett vårdat språk, undvik svordomar, Du är en representant för
kommunen som politiker, men även för ditt parti och medborgarna.
om Du vill framföra personlig och känslig kritik, bör den framföras direkt till
den det berör och inte i ett offentligt forum.
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Intressekonflikter mellan roller
Det är inte rimligt att hävda att varje enskild politiker ska representera alla
medborgare och värna allas intressen. Förtroendevalda har flera roller och flera
intressen att ta hänsyn till. De ska företräda
-medborgarna i allmänhet
- kommunen i stort
-intressegrupper som det egna partiet värnar om
-sin egen parti organisation.
Det är tillsammans och inte var för sig som förtroendevalda representerar alla
medborgare. Det är legitimt att en enskild politiker koncentrerar sina krafter till att
företräda vissa gruppers intressen, men det bör ske öppet De intressen som följer
med förtroendevaldas olika roller kan ibland komma i direkt konflikt med varandra.
Denna typ av konflikter är oundvikliga och varken kan eller bör döljas om
förtroendet för politiken ska upprätthållas. Förtroendevalda måste vara medvetna
om detta och hur det påverkar deras handlande i enskilda fall. Ibland leder
rollkonflikterna till etiska dilemman- intressena är inte kombinerbara utan val av
handlingsalternativ innebär att någon måste svikas, ett löfte måste brytas för att
hålla ett annat och så vidare. Då måste förtroendevalda våga välja och vara beredda
att stå för sina val och ta dess konsekvenser när kritiken kommer.
Att i övrigt bruka förtroendet med gott omdöme
Förtroendevalda får aldrig låta sitt egenintresse gå före allmänintresset och aldrig
utnyttja sin ställning för egna materiella eller ekonomiska fördelar. Sedan l juli
2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB).
Reglerna omfattar även förtroendevalda. Regler om åtal finns även i 20 kap. BrB och
brottet tagande av otillbörlig förmånvid röstning finns i 17 kap. Br B.
Förtroendevalda får heller aldrig delta i beredningar eller beslut i ärenden som
berör dem själva eller någon som de har en privat relation till. Regler om sådant jäv
finns i Kommunallagen och Förvaltningslagen och dessa ska förtroendevalda känna
till.
Förtroendevalda har till uppgift att förvalta samhällets tillgångar och anvisa medel
på ett noggrant och ansvarsfullt sätt. I det ingår att förtroendevalda är noggranna
med att aldrig överutnyttja förmåner av ekonomisk eller annan karaktär som är
knutna till uppdraget Representation måste ske med eftertanke och användandet av
alkohol ska vara genomtänkt i sådana sammanhang. Sala kommun har lokala regler
för representation som de förtroendevalda ska följa.
Uppförandekodens bärare och väktare
En naturlig plats att placera ansvar för kulturen inom det politiska livet kan vara
kommunfullmäktiges presidium. Till sin hjälp har presidiet personer på olika nivåer
inom det politiska livet, i första hand partiernas gruppledare i fullmäktige och
partiernas ledande företrädare i nämnder och styrelser. Men processen får inte vara
enkelriktad från fullmäktige och neråt Uppförandekoden måste inte bara
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kommuniceras utan också diskuteras, formuleras och omformuleras. Målet är att
varje förtroendevald ska känna ett ansvar för att kritiskt granska den kod som gäller
och medverka till att förbättra den.
Även partierna har ett stort ansvar för att uppmärksamma och använda sig av
uppförandekoden i sitt interna arbete. Det är i partierna som de förtroendevalda får
sin politiska skolning och mycket av det politiska vardagsarbetet tar sin
utgångspunkt i partiernas verksamhet Samma uppförandekod bör gälla i
partiarbetet som i det politiska arbetet inom kommunen.
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Dnr 2014/433 - '

§ 67

Bemyndigande att teckna firma
INLEDNING
Nytt bemyndigande med anledning personalförändringar på ekonomikontoret

Beredning
Bilaga KS 2014/67/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:

ill!:,

Lennart Björk
Inger Lindström
Anna Cedervång
Inger Dellbeck
Ulla Wahlström
Daniel Ahlin
Helena Lindqvist
Jens Johansson
Eva Johansson

ekonomichef
controller
redovisningsekonom
eko n omi handläggare
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonom
ekonomisekreterare

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:

ill!:,

Lennart Björk
Inger Lindström
Anna Cedervång
Inger Dellbeck
Ulla Wahlström
Daniel Ahlin
Helena Lindqvist
Jens Johansson
Eva Johansson

ekonomichef
controller
redovisningsekonom
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonom
ekonomisekreterare

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bemyndigande att teckna firma
Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut
fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226,
besluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna
firma.
Lennart Björk

ekonomichef

Inger Lindström

controller

Anna Cedervång

redovisningsekonom

Inger Dellbeck

ekonomihandläggare

Ulla Wahlström

ekonomihandläggare

Daniel Ahlin

ekonomihandläggare

Helena Lindqvist

ekonomihandläggare

)ens Johansson

ekonom

Evajohansson

ekonomisekreterare
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Lennart Björk
ekonomichef

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 00

Box 304

Fax: 0224-188 50

733 25 Sala

kommun.info@sala.se
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Sammanträdesdatum

2014-03-25
Dnr 2014/448-3.

§ 70

Lokalutredning
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-04 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamheter kan omdisponeras
lokalmässigt för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fasatigheter som ej behövs för kommunens verksamheter.

Beredning
Bilaga KS 2014/70/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska
kontoret
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret, föredrar ärendet Enhetschef Ås a Eriksson deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad,
att försälja de i lokalutredningen upptagna fastigheterna Rektorn 4, Sörskogen, Verdan di 17, C-huset Kungsängsgymnasiet samt Bergwerdien 9, BeHanderska gården,
och erbjuda alternativa verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster,
att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, Solgatans gruppboende och utreda möjligheterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4,
att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda möjligheterna att där skapa trygghets boende, samt
att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i strategisk Plan 2015-2017.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad,
att försälja de i lokalutredningen upptagna fastigheterna Rektorn 4, Sörskogen, Verdandi 17, C-huset Kungsängsgymnasiet samt Bergwerdien 9, BeHanderska gården,
och erbjuda alternativa verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster,
att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda möjligheterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4,
att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda möjligheterna att där skapa trygghetsboende, samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDN l NGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-03-25
forts§ 70
att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i strategisk Plan 2015-2017.

Utdrag

kommunstyrelsen
ekonomikontoret/budgetberedningen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lokalplanering
Kornmunstyrelsen beslutade den 4 juni 2013 "att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamheter kan
omdisponeras lokalrnässigt för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en
möjlighet att försälja fastigheter som ej behövs för kornmunens verksamheter".
Tekniska kontoret har utifrån nämndernas strategiska planer haft överläggningar
med respektive förvaltningsledning och främst med skolförvaltningen och vård-och
ornsorgsförvaltningen.
Tillsammans med skolförvaltningen genomfördes en serninariedag i augusti 2013
och utifrån resultatet av den heldagen har tekniska kontoret skissat på
nedanstående förslag, som skall kunna ligga till grund för en fördjupad analys i sin
helhet eller på de delar som kornmunstyrelsen finner lämpliga.
En prioriteringsordning för lokalprojekten kan upprättas när ett inriktningsbeslut är
fattat, förhoppningen är att det skall framgå i strategiska planen 2015-2017, som
antas i juni 2014.

Gymnasiet och arbetsmarknadsenheten
Kungsängsgymnasiet (KSG) är i dag beläget på Kungsängsområdet i lokaler som inte
är ändarnålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Eftersom elevantalet har sjunkit
så är även lokalytan för stor. Verksamhetens önskemål är att de teoretiska
programmen flyttas upp till centralare delar i Sala, och att de praktiska programmen
flyttas till Ösby Naturbruksgyrnnasiurn.
Elevantalet på Kungsängsgymnasiet var hösten 2012 ca 446 elever och kapaciteten
för hela skolan ligger på ca 1000 elever. Ösby Naturbruksgymnasium hade hösten
2012 ett elevantal på 209 elever på gymnasiet och 37 elever på särskolan.
Kapaciteten för skolan är 269 elever på gymnasiet och 39 elever på särskolan.
Arbetsmarknadsenheten har verksamhet i Sörskogen, C-huset på KSG,
Bergmästaren, Norra Esplanaden, Snickargatan 2 och Fabriksgatan 20. Det är
angeläget att få ihop verksamheterna under "samma tak" för att få en både
ekonomisk och verksamhetsanpassat arbetssituation.
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Förslag:

Ett nytt gymnasium, skulle kunna byggas på Silvervallen, eller annan anvisad plats i
centrala Sala. Tillagningskök med matsal ser vi inte som ett måste då skolan bör ha
gångavstånd till det befintliga storkök som finns på Vallaområdet. l stället för
gymnastiksal bör det finnas bra lokaler för styrketräning, spinning, dans o s v och
vid eventuella behov av bollsporter finns Lärkan och Idrottshallen som ett
komplement
De praktiska programmen kan med fördel flyttas till Ösby Naturbruksgymnasium.
Flera av lokalerna på Ösby kan troligen samutnyttjas men det finns naturligtvis
behov av både om- och tillbyggnader. Tekniska kontoret föreslår därför att en
fördjupad utredning om användandet av lokalerna på Ös by utförs och att en extern
utredare utför arbetet efter givna direktiv.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan flyttas till KSG:s B-hus, där det finns bra
anpassade verkstäder för Pallens och Karlagatans snickeris verksamheter. Övriga
ytor i B-huset måste anpassas med bland annat hiss, så att båda våningarna kan
användas.
I KSG:s A-hus finns i dag en nyrenoverad aula med 250 platser, den skulle kunna
användas till konsertsaL I entreplan finns i dag klassrum, personalrum, kontor och
grupprum. Dessa kan användas till rum för kultursko lan, dans/rytmik, konst, teater
och andra kulturevenemang. l D-huset finns en ljushall med cafe. Ljushallen kan
även öppnas upp mot matsalen där det också finns ett nyrenoverat tillagningskök
Det finns även bra parkeringsmöjligheter i direkt anknytning till lokalerna.
l C-huset finns i dag restaurangprogrammet Om detta program kommer att finnas
kvar är idag oklart. Ett alternativ är programmet flyttar över till det nyrenoverade
tillagningsköket i hus-B. En fördjupad utredning bör göras, för att konstatera om
detta är möjligt.
Särskogen och C-huset på KSG kan i och med detta försäljas.
En omdisponering av skolförvaltningens lokaler på Drottninggatan kan komma att
genomföras på grund av bl a öppna förskolans flytt till den blivande
familjecentralen. Därmed kan Be lianderska gården ev försäljas.

Högstadiet:
Vallasko lan

Högstadiedelen genomgick en renovering 2003-2004. Elevantalet var hösten 2012
ca 330 elever, det optimala elevantalet är ca 360 elever och skolans kapacitet ligger
på 400 elever.
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Ekebyskolan
Skolan har renoveringsbehov dels när det gäller anpassning för dagens pedagogik
men även stora behov av kosmetisk renovering. Elevantalet var hösten 2012 ca 320
elever, det optimala elevantalet är ca 360 elever och skolans kapacitet ligger på ca
400 elever.
Enligt skolförvaltningen så bör det finnas två högstadieskolor i Sala. Tekniska
kontoret har ingen avvikande åsikt

Låg och mellanstadiet Sala tätort.
Lärkbacksskolan
Skolan består av tre byggnader varav två är inhyrda moduler. Det finns permanent
bygglov på en av modulerna, men den andra måste tas bort under 2015. Elevantalet
är relativ högt och lokalerna är trånga redan i dag, så när modulen tas bort kommer
det att behövas mera lokalyta.
Elevantalet var hösten 2012 ca 190 elever, det optimala elevantalet (med båda
modulerna inräknade) är ca 175 elever och skolans kapacitet ligger på ca 210 elever.
l vision Lärkan finns önskemål om att skolans lokaler skall användas till bland annat
idrottsföreningarnas mötesrum, kanslier o dyL

Vallaskolan
Låg och mellanstadiedelen har under lång tid varit i behov av renovering och
om byggnation. Det finns i dag ingen godkänd OVK i lokalerna och tillgängligheten är
dålig. Investeringsbehovet är ca 30 milj kr. Elevantalet var hösten 2012 ca 215
elever, det optimala elevantalet är ca 252 elever och skolans kapacitet ligger på ca
308 elever.

Åkraskolan
Skolan har kapacitet för ett större elevantaL Det finns särskilda lokaler för
fritidsverksamhet, och intill skolan finns en förskola. Detta medför att man i
framtiden, vid behov kan samutnyttja vissa ytor. Lokalerna har troligen behov av
vissombyggnation för att kunna tillfredsställa dagens pedagogik Elevantalet var
hösten 2012 ca 233 elever, det optimala elevantalet är ca 300 elever och skolans
kapacitet ligger på ca 330 elever.
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Ängshagenskolan
Huset består av skola och förskola, vilket medför att verksamheten i framtiden, vid
behov kan samutnyttja vissa ytor. l dag levererar KSG köket huvudrätten till
Ängshagenskolans kök som sedan själva står för potatis/pasta/grönsaker och sallad.
Elevantalet var hösten 2012 ca 173 elever, det optimala elevantalet är ca 168 elever
och skolans kapacitet ligger på ca 182 elever.

Förslag:
Lärkbacksskolan får i nuvarande form inte plats när modulerna måste överges.
skolverksamheten vill undvika att de kvarvarande lokalerna omvandlas till en f-3
skola, eftersom det blir oekonomiskt att driva verksamhet i små enheter och att
eleverna skulle behöva byta skola tre gånger under sin grundskoletid. Dessutom
måste området runt skolan byggas om för att klara säkerheten för barnen vid
lämning och hämtning, vilket också medför att säkerheten på sportfältsområdet
måste ses över.
Vallaskolans låg och mellanstadiet kräver mycket stora investeringar för att nå de
basala kraven på tillgänglighet och ventilation, samt övriga önskemål om tidsenliga
skollokaler som befrämjar samverkan mellan klasser och verksamhetsformer.
Tekniska kontoret föreslår att modulerna på Lärkbacksskolan sägs upp för
avflyttning och att Lärkbacksskolan används till föreningsverksamhet på
Lärkanområdet Vidare föreslås att Vallaskolans låg och mellanstadiedel rivs och en
ny skola som rymmer Valla och Lärkbacksskolan (ca 400 elever) byggs på
Vallaskolans gård alternativt på Gärdestaområdet
KSG:s kök har stor kapacitet och kan även fortsättningsvis förse Ängshagensskolan
med huvudkomponenten.

Låg/ mellanstadie och förskolor utanför Sala tätort.
Möklinta skola/förskola
Fastigheten består av skola och förskola. Mindre justeringar i lokalerna har gjorts
under 2013. storleken på lokalerna räcker till för dagens elevantaL Elevantalet var
hösten 2012 ca 54 elever, det optimala elevantalet är ca 90 elever och skolans
kapacitet ligger på ca 110 elever.

Kilbo skola/förskola
Fastigheten består av skola och en nyligen tillbyggd förskola. Det finns ett litet men
fungerande tillagningskök Lokalerna kan användas flexibelt mellan skola och
förskola och räcker till för dagens elevantaL Elevantalet för skolan var hösten 2012
ca 85 elever, det optimala elevantalet är ca 80 och skolans kapacitet ligger på ca 80
elever.
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Åby skola/förskola
Består av tre byggnader som innehåller skola, förskola, fritids och tillagningskök
Lokalerna räcker väl till för dagens elevantal. Elevantalet för skolan var hösten 2012
ca 33 elever, det optimala elevantalet är ca 70 och skolans kapacitet ligger på ca 70
elever.

Varmsätra
I en tidigare utredning har det konstaterats att skolan är i stort behov av
om byggnation för bland annat tillgänglighet, energiförsörjning, säkerhet och matsal.
Enligt skolförvaltningen är elevantalet osäkert, eftersom många i
upptagningsområdet väljer skola i Sala tätort. Elevantalet för skolan var hösten
2012 ca 94 elever, det optimala elevantalet är ca 120 och skolans kapacitet ligger på
ca 12 O elever.

Ransta skola/förskola
Förskolan är mycket trång och det finns en tillfällig modul som är mycket kostsam.
Förskolan har också trängt ut en skolverksamhet som tidigare krympt, men nu är på
väg att öka i omfattning igen. Då det är en gammal skola är verksamhetens lokaler
ineffektivt planerade. Både förskolan och delar av skolan värms upp med
direktverkande el. Förskolans tillagningskök levererar mat till skolans
mottagningskök, vilket ur arbetsmiljösynpunkt är en dålig lösning. Eleventalet för
skolan var hösten 2012 ca 106 elever, det optimala elevantalet är ca 140 och skolans
kapacitet ligger på ca 170 elever.

Kila skola
Skolan har inget eget tillagningskök utan eleverna äter på Lindgården. Vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet på Lindgården har flyttats till
jakobsbergsgården, vilket medför att dessa lokaler står tomma och att endast kök
och matsal används. Lokalerna i Kila skola räcker till för dagens elevantal.
Elevantalet för skolan var hösten 2012 ca 109 elever, det optimala elevantalet är ca
135 och skolans kapacitet ligger på ca 145 elever.

Hedens skola
Skolan har byggts till och tillgänglighetsanpassats under 2011. Köket har anpassats
till ett tillagningskök under 2012. Lokalerna räcker till för dagens elevantal.
Elevantalet för skolan var hösten 2012 ca 83 elever, det optimala elevantalet är ca
85 elever och skolans kapacitet ligger på ca 100 elever.
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Centralskolan/Klockarbo förskola, Västerfärnebo
Skolan består av 8 byggnader varav 2 byggnader är uppsagda för avflyttning. Då
byggnaderna är utspridda över ett stort område, finns i dag behov av att förändra
och bygga om i delar av lokalerna. Projektering av detta pågår. Med mindre
justeringar så räcker lokalerna till för dagens elevantal. Elevantalet för skolan var
hösten 2012 ca 86 elever, det optimala elevantalet är ca 80 elever och skolans
kapacitet ligger på ca 100 elever.

Salbo förskola, Salbohed
Förskolan har 1,5 avdelningar och ett stabilt elevantal. Lokalerna är något små för
dagens elevantal.

sätrabrunns förskola
Förskolan har under en längre tid haft stora barngrupper som fördelats genom att
delar av samlingslokalen Lugnet kunnat användas. Detta är långsiktigt ingen bra
lösning, när det gäller barnens och personalens arbetsmiljö, då huset har stora
renoveringsbehov. Även parkering och tillfart till förskolan har behov av
förändringar då det i dag ej är optimalt för barnens säkerhet vid hämtning och
lämning.

Förslag:
En genomgång med verksamheten på Åby skola bör göras för att se om
fritidsverksamheten kan flyttas över i skolans och förskolans lokaler. På så sätt kan
en byggnad försäljas eller på annat sätt avyttras.
Då det är svårt att se hur elevantalet kommer att förändras under de närmaste åren
på Varmsätra skola, anser tekniska kontoret, att det inte är försvarbart att påbörja
en omfattande renovering av skolan. En plan bör upprättas av skolförvaltningen,
som beskriver hur verksamheten fortsättningsvis skall bedrivas och därefter kan
beslut tas om renoveringsbehovet
En utredning om Ransta skolan/förskolas lokalbehov och byggnadernas
renoveringsbehov pågår. Skola och förskola är i behov av större och mer anpassade
lokaler, som kan användas flexibelt mellan skola/förskola/fritids. Då förskolan har
det största renoverings behovet, kan ett alternativ vara att den rivs och en ny
förskola byggs i direkt anslutning till skolan. Skolan byggs om och anpassas efter
dagens byggnormer och verksamhetens pedagogiska behov. En sådan anpassning
medför dock att skolan måste utrymmas under byggprocesse n, som i detta fall blir
lång. Det är även svårt att anpassa gamla lokaler. Tekniska kontoret föreslår att en
ny skola/förskola upprättas i Ransta, att förskolan rivs och att skolan med
tillhörande gymnastiksal försäljs.
Eftersom elevantalet i sätrabrunns förskola ökar föreslår tekniska kontoret att en
större tillbyggnad på ca 200 kvm innehållande en avdelning, personalutrymmen och
förråd uppförs, och att gården ses över när det gäller säkerhet, samt att en mindre
tillbyggnad på ca 40 kvm uppförs på Salbo förskola. Detta skulle resultera i att båda
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förskolorna får bra och anpassade lokaler samt för Sätrabrunns förskola även en
säker utemiljö.
Då det finns kapacitet på både KSG köket och Vallaskolans kök för att laga
huvudkomponenten till Ängshagenskolan och avståndet mellan köket är relativ litet
ser vi inget behov att bygga om Ängshagensskolans kök.

Vård och omsorgsförvaltningen
Brädgården 2, Pallprojektet, inhyrd lokal
Lokalen är uppsagd och avflyttning har skett. Verksamheten ska samarbeta med
Karlagatans snickeri, därför är det nödvändigt att hitta en lokal som kan användas
av båda verksamheterna. Som en tillfällig lösning har Pallprojektet flyttat in i
lokalerna på Gustavsborg 8.

Gustavsborg 8, Karlagatans snickeri, inhyrd lokal
Lokalen har en låg kallhyra, men då det är högt i tak och dåligt isolerat så blir
värmekostnaden mycket hög. Lokalen är inte anpassad för den verksamhet som
bedrivs. Fastighetsägaren har erbjudit kommunen att bygga om lokalen så att den
blir varmare, tillgängligare och bättre anpassad. Detta får till följd att hyran kommer
att bli betydligt mycket högre. Då inget annat alternativ finns i dagsläget har
kontraktet förhandlats om och löper i dag på ett år i taget. Ett sådant avtal är mycket
dyrt så verksamheten är i stort behov av nya och bättre anpassade lokaler.

stadsträdgården 6, Hemtjänstens lokaler, inhyrd lokal
Hemtjänstens verksamhet har flytta över till stadsträdgården 1, detta medför att
verksamheten tomställer lokaler i ovanstående fastighet. Kontraktet är uppsagt till
kontraktstidens utgång 2014-10-31.

Ekeby 1, Ekebygården, Sala
Ekebygården består av 1 huskropp innehållande 34 st lägenheter, mottagningskök
och matsal samt samlingsrum.
Ekebygården är byggt som ett serviceboende och behöver anpassas till den
målgrupp som kommer att nyttja lokalerna.

Jakobsberg 1, Parklängan, Sala
Lokalerna är anpassade till ett vård och omsorgs boende. I fastigheten finns ett
nyrenoverat tillagningskök

Jakobsberg 1, Ålängan, Sala
Ålängan består av 37 lägenheter, 2 st kök med matsal samt små samlingsytor.
Lokalerna behöver anpassas ur såväl brukar- som arbetsmiljöperspektiv.

P'mSALA

8 (12)
2014-03-17

~KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska kontoret

Anrikaren 8, Gröna Villan, Sala
Gröna Villan består av en huskropp som innehåller 5 st lägenheter, personalrum och
samlingsrum. Huset används i dag som grupp bostad. Lokalerna är inte anpassade
för den målgrupp som i dag nyttjar lokalerna.

Kräftan 4, solgatans gruppboende, Sala, inhyrd lokal
Fastigheten förhyrs och används i dag som gruppboende. Enligt verksamheten så
behövs boendet även i framtiden, men med en del ombyggnationer. Fastigheten har
även en del underhålls behov.

Bergmästaren 20, Vård och Omsorgsförvaltningens kontorslokaler, inhyrd
lokal
Sala kommun har flera olika hyresavtal med olika uppsägningstider, från tidigast
2014-10-31 till som längst 2016-10-31

Klampenborg 2, Klampenborgs grupp boende, inhyrd lokal
Sala kommun förhyr 3 st våningar för Vård och Omsorgsförvaltningens räkning. Det
finns ett hyresavtal för våning 1 och 2 samt ett avtal för våning 3. Den målgruppen
som i dag finns i lokalerna skall flytta till det nya äldreboendet 2014. Verksamheten
vill sen behålla vån 1 och 3. Avtalet är uppsagt för villkorsändring och är under
förhandling med Salabostäder.

Kaplanen 1, Kaplanen, Sala, inhyrd lokal
Avtalet är uppsagt för avflyttning till den 2014-09-30. De verksamheter som i dag
finns i lokalerna kommer att flytta till det nya äldreboendet Om andra kommunala
verksamheter skall nyttja lokalen krävs nytt hyresavtal.

Lokalbehov
•

Behålla Solgatans gruppboende

•

Flytta Gröna Villans gruppboende till Klampenborg våning 1

•

Ny servicebostad med baslägenhet och 5-6 tillhörande lägenheter

•

Nytt LSS boende på Klampen borg, våning 3

•

Nytt gruppboende

•

Utökning med ett Permanent Uppehållstillståndsboende (PUT-boende) om
5-6 platser.

Förslag
En översyn av Ålängan, för att se vilka anpassningar som behöver göras för
verksamhetens ökade behov av vårdinsatser.
En översyn av Ekebygården, för att anpassa lokalerna till eventuellt serviceboende
och/eller trygghets boende.
Omförhandla avtalet för våning 1 och 2 på Klampen borg, till att endast gälla våning
1.

9 (12)
2014-03-17

Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska kontoret
Köpa Solgatans grupp boende.
Flytta Gröna Villans gruppboende till Klampenborg våning l.
Nytt LSS boende till Klampenborg våning 3.
Nytt PUT -boende i lokalerna på Gröna Villan
Nybyggnation av gruppboende.
Nybyggnation av LSS-boende.
Fortsätta att hyra Bergmästaren 20 till Vård och Omsorgsförvaltningen, då det inte
finns lokaler i egen regi som rymmer en så stor förvaltning, samt att lokalerna har
ett lågt kvadratmeterpris.
Hyra delar av Kaplanens entreplan till anhörigcentrum.

Kultur och Fritidsförvaltningen.
Kv Täljstenen
2011 genomgick ungdomslokalen en orobyggnation där bl a ventilationen
åtgärdades. l den delen av huset där museum, cafe och samlingslokaler är belägna
finns i dag ingen godkänd ventilation och värmen räcker inte till så lokalerna måste
kompletteras med elektriska byggfläktar under vinterhalvåret. Museet saknar även
en klimatanläggning. Det övre våningsplanet är ej tillgängligt, det finns också
nivåskillnader som försvårar en tillgänglighetsanpassning.

Lärkan
Verksamhetens behov på området är flera omklädningsrum, läktare till
friidrottsarenan samt konstgräsplanen, flera mindre fotbollsplaner, bandyplan,
maskinhall samt en ny sporthall. Allt detta finns beskrivet i "Vision Lärkan". Medel
för byggnation av omklädningsrum och läktare finns i investeringsbudget 2014.

Badhuset
Badhuset byggdes 1981. Utredningar har gjorts för att få fram underhållsbehov och
kostnader för bassänger och övriga ytor i fastigheten. Bassängerna bör kläs in med
rostfritt stål, behov finns även för en rekreationsbassäng. Kostnaden för detta är ca
28 000 tkr. Den tillhörande träningshallen är redan renoverad, men det kvarstår
vissa rörarbeten och ventilationsåtgärder. Övriga delar av fastigheten har stora
underhållsbehov till en kalkylerad kostnad av ca 32 000 tkr. Den totala
ombyggnadskostnaden är ca 60 000 tkr.

Idrottshallen
Sala idrottshall är ursprungligt från 1961. Under åren har mindre om byggnationer
och framför allt anpassningar av funktioner skett av anläggningen. Under början av
2000 gjordes en reinvestering av ventilationsanläggningen.
Ventilationsanläggningen klarar idag inte ställda myndighetskrav på luftväxling i
hallen. 2011 skedde en större renovering av stora hallens golv samt läktare.

10 (12)
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Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska kontoret
Resterande delar av fastigheten har kvar samma standard som vid nybyggnationen
1961 och har därför ett stort underhålls och ombyggnadsbehov för att skapa en
modern och fungerande idrottsanläggning anpassad till dagens idrott samt
myndighetskrav och behov. En kostnadsbedömning av detta har utförts och
slutsumman ligger på ca 51 000 tkr.

Övriga lokalbehov för Kultur och Fritidskontoret.
Mindre idrottslokaler för dans, kampsporter o dyl. Dessa lokaler behöver inte finnas
i direkt anslutning till befintliga idrottshallar men måste ha tillgång till
omklädningsrum och duschar.
Fler samlingslokaler som är uthyrningsbara till bl a föreningar, teaterlokaler
(Cameleonterna förhyr i dag en lokal för ca 300 tkrjår) och kommuninnevånare att
användas till di v festligheter.

Förslag
En om byggnation av värme och ventilation utförs i Täljstenen och en
klimatanläggning installeras i museet. Fastigheterna ses även över exteriört. Kv
Täljstenen kan då användas som kulturkvarter året runt, med museum,
cafeverksamhet, ungdomsverksamhet, utställningar, hantverksverksamhet o s v. Det
övre våningsplanet kan användas till exempelvis förråd eller andra ej publika
verksamhetsutövande n.
Omklädningsrum samt läktare till friidrottsarenan och konstgräsplanen på
Lärkanområdet byggs under 2014. Badhuset renoveras enligt framtagen kalkyl och
en idrottshall som dockas på befintlig byggnad uppförs. Ett annat alternativ på
området kan vara att ett nytt badhus uppförs, och det befintliga badhuset byggs om
till en idrottsanläggning som kan användas till bl a gymnastik, kampsporter,
handikappidrott o s v. Det sistnämnda förslaget bör dock utredas för att se om det är
möjligt att utföra en sådan om byggnation.
En utredning av dagens behov i Idrottshallen samt en etappindelning bör utföras
innan beslut tas om investeringsbehovet.
Mindre idrottslokaler för bland annat dans, teaterverksamhet, barngymnastik och
kampsporter kan skapas i Kungsängsskolans lokaler om gymnasiet flyttar in i nya
lokaler eller i badhuset om det byggs ett nytt badhus.
Hyra delar av Kaplanens entreplan till bl a Föreningarnas hus.

~SALA

~KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska kontoret

Öriga lokaler
Möklinta Prästgård 1:31, Åsgården, Möklinta
Lokalyta ca 3650 kvm, varav 3000 kvm är outhyrt. Den verksamhet som i dag
bedrivs i lokalerna är hemtjänst, vävstuga och hantverk samt vandrarhem. På
fastigheten finns även en huskropp som innehåller 7 st lägenheter. Två lägenheter
på 4 rum och kök är uthyrda, 5 st lägenheter på 1 rum och kök står tornrna och är i
behov av renovering. Intresset för att hyra små lägenheter i Möklinta är mycket litet.
Tekniska kontoret har uppvaktats av en fastighetsägare i Sala för ett eventuellt köp
av hela fastigheten.

Kila Prästgård 1:10, Lindgården, Kila
Lindgården består av 3 st huskroppar.
Hus 1 består av 24 st lägenheter, tillagningskök och matsal som även nyttjas av Kila
skola, kontor, personalrum samt flera samlingsrum.
Hus 2 består av 2 st lägenheter på ca 100 kvm vardera.
Hus 3 består av 2 st lägenheter på ca 45 kvm vardera.
l hus 2 och 3 finns externa hyresgäster med tillsvidareavtaL
Vid en försäljning måste hänsyn tas till Kila skolas behov av kök och matsal.

Förslag
Tekniska kontoret föreslår försäljning av Åsgården i Mö klinta, då det inte finns
något behov av kommunal verksamhet i lokalerna.
På grund av att Lindgården har ett tillagningskök och en matsal som används av Kila
skola, kan det vara svårt att försälja fastigheten. Däremot kan kommunen tillsvidare
hyra ut lokalerna till en passande verksamhet, och därmed behålla kök och matsal
för eget behov.

slutsats
Fastigheter som kan försäljas:
Mö klinta Prästgård 1:31, Åsgården, Mö klinta.
Rektorn 4, Sörskogen, Sala.
Verdandi 17, C-huset Kungsängsgyrnnasiet, Sala.
Åby 10:1, Åby skola, Fritids, Saladarnrn
Bergwerdien 9, BeHanderska gården, Sala
Fastigheterna värderas och försäljas via mäklare.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska kontoret

Fastigheter som kan hyras ut:
Kila Prästgård 1:10, Lindgården, Sala

Lokaler som kan sägas upp:
Kristina 4:2, Lärkbackssko lan, Sala. Två modulbyggnader
Klampenborg 2, våning 2
Kräftan 4, Solgatans gruppboende.

Inköp/nybyggnation
Köp av Kräftan 4, Sala, solgatans gruppboende.
Ny Gymnasieskola i centrala Sala.
Ny låg- och mellanstadieskola i centrala Sala.
Nytt gruppboende i Sala.
Nybyggnation av LSS-boende.
Om och tillbyggnad av Ransta skola/förskola, alternativt nybyggnation.
Ny idrottshall på Lärkan

.
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SALAKOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSEN
Per-Olov Rapp
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Lokalplanering
Sala kommun förfogar över en stor mängd lokaler där en samordnad
lokalförsörjning är ett viktigt instrument för att styra lokalförsörjningen utifrån
kommunekonomiska och strategiska överväganden.
Idag ansvarar Tekniska kontoret/Lokalförvaltarna får fastighetsförval ting och
lokalförsörjning till kommunens verksamheter. Idag hanteras ca 150 kommunägda
huskroppar, med en yta av ca 150 000 kvm, och till en nettokostad, drift, på ca
145 mkr. Därutöver tillkommer externt förhyrda lokaler, i dagsläget ca 20-25 st.
Sala kommuns ekonomi och verksamhetsstyrning innebär att nämnderna för fram
behov av investeringar och förändrat lokalbehovsprogram till budgetberedningen
för behandling i samband med årlig hantering av strategisk Plan.
Kommunfullmäktige beslutar på förslag från kommunstyrelsen om kommunens
lokalbehovsprogram får de kommande tre till fem åren. Under löpande år kan
förändringar av objekt ske inom lokal programmet. Det beslutas i förekommande
fall av kommunstyrelsen. Smärre förändringar inom ramen för budget sker
löpande under året av lokalförvaltarna.
Styrning och organisation av lokalfrågorna har varit ett ständigt återkommande
fråga i Sala kommun. Flera olika förslag och lösningar har genom åren framförts
och prövats. Nu föreligger en redovisning av lokalplanering utifrån uppdrag till
kommunstyrelsens förvaltning i juni 2013 "att presentera fårslag till hur
förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för ett bättre
resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att fårsälja fastigheter som ej
behövs får kommunens verksamheter".
Tekniska kontoret/Lokalförvaltarna har, i samråd med respektive
förvaltningsledning, upprättat en företeckning av berörda fastighetsobjekt och
lokalanvändning samt förslag till framtida lösningar. Dessutom finns en
förteckning av fastigheter som kan försäljas, hyras ut, externa lokaler som kan
sägas upp samt behov av inköp/nybyggnation.
Man påpekar att en prioritetsordning för lokalprojekten kan upprättas när ett
inriktningsbeslut är fattat, fårhoppningen är att det skall framgå i beslutad
Strategisk Plan 2015-2017.

SALA KOMMUN

Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen
Box 304

Växel: 0224-74 70 DO

733 25 Sala

kommun.info@sala.se

Fax: 0224-188 50
www.sala.se

Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande

per -oJ ov. ra pp@ sala .se
Direkt: 0224-74 71 00

t'L'<t"'-"1

I!'JI·

2 (2)

SALA
KOMMUN

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad
att försälja i lokalutredningen upptagna fastigheter och erbjuda alternativa
verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster
att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda
möjligheterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4
att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda
möjligheterna att där skapa trygghetsboende
att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i
strategisk Plan 2015-2017
Per-Olov Rapp
Ordförande kommunstyrelsen

2013~10-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET

fisALA

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-03-25
Dnr 2014/358-2

§71

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Oisområdet; rapport
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om MånsOls
utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som uppkommer vid genomförandet.

Beredning
Bilaga KS 2014/71/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret, föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~
SALA
~KOMMUN
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Bilaga KS 2014/71/1

2013~11-14

DNR: 2012/152
RAPPORT

SALAKOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsens förvaltning

Tekniska kontoret
Göran Åkesson

Ink.

2014 -03- 2 o
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RAPPORT

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Olsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om MånsOls
utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som
uppkommer vid genomförandet
Tekniska kontoret förordar att en eventuell byggnation av fiskebrygga kopplas
samman med etapp fyra i utvecklingen av Måns Ols-området Det är viktigt att få ett
helhetsgrepp över hela området, så att investeringen harmoniera med övriga
åtgärder.
Måns Ols-området är en del av gruvans vattensystem och stranden norr om
utvärdshuset har dammvallar som kan klassas som riskobjekt för ett eventuellt
dammgenombrott Där är det olämpligt att anordna en brygga som ska förankras i
dammvall en.
Förslaget till en eventuell brygga är därför en flytbrygga som kan ligga kvar året
runt och förankras med kätting och tyngder för att inte påverka dammvallen. Det är
viktigt att vald placering av bryggan kommuniceras med sakkunnig personal på
tekniska kontoret.
Investeringskostnaden för den bryggtyp som tekniska kontoret har tittat på, uppgår
till ca 75 tkr och driftskostnaden uppskattas till ca 5 tkrjår. Man måste vara beredd
på att det kan bli en del skadegörelse på den här typen av anläggning.
Tekniska kontoret kan ta hand om driftansvaret för bryggan
TEKNISKA KONTORET

Göran Åkesson
chef för tekniska kontoret

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: R!ldhusgatan 4 C, Sala
Växel: 0224-74 70 00

Göran Åkesson

Fax: 0224-188 50

Chef för tekniska kontoret
Tekniska kontoret

tekniska@sala.se

goran.akesson@ sala .se

www.sala.se

Direkt: 747 401
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Sammanträdesdatum

2014-03-25
Dnr 2014/367- Lt

§72

Riktlinjer j checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut i
Sala kommun
INLEDNING
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att ta fram riktlinjer /checklista som synliggör konsekvenserna för
landsbygden av kommunala plitiska beslut.

Beredning
Bilaga KS 2014/72/1, riktlinjer
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut
i Sala kommun.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut
i Sala kommun.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga KS 2014/72/1

ANDERS JOHANSSON
DIREKT: 0224-74 78 07

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen

SALAKOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.
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Landsbygdssäkra politiska beslut i Sala kommun
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer l checklista som synliggör konsekvenserna för landsbygden av kommunala
politiska beslut. Landsbygdsperspektivet kan vävas in i beslutsprocessen genom frågor
ställs i en checklista som;
Innebär beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
Innebär beslutet att det skapas fler eller farre jobb på landsbygden?
Ökar eller minskar tillgången till god service?
Förslag
En checklista (bilaga l) skall fyllas i vid beredning av ärenden som det skall fattas
politiska beslut om. Bilagan läggs in i kommunens mallsystem. Nämndsordförande
ansvarar för att checklistan finns med när beslut skall fattas. Kommunstyrelsens
ordförande implementerar checklistan och innebörden av den till samtliga
ordföranden i nämnder och utskott. Kommunchefen implementerar checklistan och
innebörden av den till samtliga förvaltnings- och kontorschefer och vid behov även
till nämndsekreterarna.

j
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CHECKLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
DEMOKRATIBEREDNINGEN
CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.
ÄRENDE

Skrivhär...
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för
landsbygden, nu eller i framtiden?

JA D

NEJ D

VID JA - HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET P Å VERKAR:

1.

att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
l så fall, på vilket sätt?

Skriv här...

2.

att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?
f så fall, på vilket sätt?
Skriv här ...

3.

att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?
l så fall_ på vilket sätt?
Skriv här...
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-03-25

Dnr 2014/335

§ 74

Förskolorna i Västra området; utbyggnad av Salbo skola
INLEDNING
Hemställan till kommunstyrelsen om att utbyggnad av förskolan i Salbohed snarast
inleds.

Beredning
Bilaga KS 2014/74/1, BLN § 9 med underlag
Bilaga KS 2014/74/2, komplettering
Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 1.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 10.000 tkr, till nytt projekt
Tillbyggnad Salbo förskola.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 1.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 10.000 tkr, till nytt projekt
Tillbyggnad Salbo förskola.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-f (7

'l!u

'l . ) J

9 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Ink.
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Dnr2014/203

§9

Förskolorna i Västra området
INLEDNING
Förskalesituationen i Västra området behöver närmare belysas. Detta efter propåer
från befolkning och vårdnadshavare som signalerat utbyggnads behov, främst i
Salbohed.

Beredning
Bilaga BLN 2014/7/1, förskolorna i Västra området
Benny Wetterberg föredrar ärendet
Yrkanden
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar
att ta upp frågan om förskola i Salbo till beslut på dagens möte.
att överlämna skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till
kommunstyrelsen och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast
inleds.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkanden.
BESLUT
Bildnings· och lärandenämnden beslutar
att överlämna skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till
kommunstyrelsen och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast
inleds.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 8
BILAGA BLN 2014/7/1

BEN NY WETIERBERG
DIREKT: 0224-74 80 02

SKOLFÖRVALTNINGEN
Bildnings- och lärandenämnden
salakommun

Förskolorna i Västra området
Förskalesituationen i Västra området behöver närmare belysas.
Detta efter propåer från befolkning och vårdnadshavare som signalerat
utbyggnadsbehov, främst i Salbohed.
Nedanstående tabell bygger på skolornas upptagningsområde och baseras på de
uppgifter som finns i folkbokföringsregistret KIR per 20 januari 2014. De tar inte
hänsyn till syskonförtur eller önskemål om placeringar. Inte heller nyttjandegraden.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5
6

11
2

7

14
9

11

lO

2

6

8

11

7

Kilbo

Salbohed

9

9
16

5
9

12
12

7

14
9

6
7

lO

Västerfärnebo

Totalt

36

27

40

37

40

31

31

sätrabrunn

8

60
51

Fsk-ålder 2014
2009-2013)
44
43

63
68

49
43
179

2012 och 2013 har det alltså varit lite mindre kullar än tidigare år, om man ser till
det totala området.
Det är egentligen ogörligt att bygga en prognos på ett så litet underlag. Det är alitså
en stark invändning, men om man trots detta ändå skall göra en framskrivning av
förväntade kullar i områdets olika delar, så har vi valt att använda snittet födda per
årskull i respektive upptagningsområde. Kilbo får då 9, Salho 7, Sätrabrunn 9 och
Västerfärnebo lO per årskull kommande år. Redovisningen ovan visar med all
önskvärd tydlighet att svängningarna inom en så begränsad population är stora.
Resultatet för denna prognos för kommande plan period, med alla de nödvändiga
invändningar och reservationer som måste göras, ser då ut så här:

Antal barn i fskåldern i respektive
llP'P:tagningsområde
2012

2013

2014

prognos

prognos

2016
41

prognos
2017
39

Kil bo

48

53

44

2015
46

Salbo

32

41

39

40

47

34
44

43

sätrabrunn

49

46

48

43

53
180

44
175

43
179

41
174

44
172

45
167

Västerfärnebo

Totalt i området
o
o

Det här är alltså antalet barn. Vi kan utifrån erfarenhet räkna bort cirka 10-15
procent, eftersom 85 % är den genomsnittliga nyttjandegraden i förskolan.

2(2)
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skolförvaltningen
Kil bo kommer att tappa runt 14 barn, Salbo runt 6, Sätrabrunn med l och
Västerfärnebo öka med l mellan hösten 2013 och hösten 2017, baserat på
populationen. Skillnaderna blir något mindre om man istället ser till den förväntade
nyttjandegraden, men det handlar om decimaler.
jämförelsen tar inte hänsyn till när barnen är födda och därmed tidigast kan bli
aktuella för förskola. För enkelhets skull bedöms huvudparten av föregående års
kull blir inskrivna inför eller under hösten.
Materialet indikerar att Salbo även långsiktigt kan vara underdimensionerad, om
man tar hänsyn till var folk bor.
Det blir ännu starkare om man tar hänsyn till var föräldrarna vill ha sina barn.
Berörd färskolechefs erfarenhet är att efterfrågan på platser i Salbo är något högre
än vad upptagningsområdet betingar. En förklaring kan vara att Salbo ligger nära en
vägkorsning som många passerar till och från sitt arbete. Den som bor i utkanten av
exempelvis Västerfärnebo kan få en omväg till den förskola som ligger i det egna
upptagningsområdet.
Samtidigt ser ni att barnantalet sjunker i hela området - dock från en period med
väldigt starkt tryck.
En bedömning måste alltså göras av om en färskoleutbyggnad skall göras i Västra
området, om det då är Salbo som är mest aktuell och om ett sådant bygge skall
påskyndas.

Benny Wetterberg
Utredare
skolförvaltningen

,.,.
SALABilaga
~KOMMUN

1{1)

KS 2014/74/2

2014-03-10
BEN NY WETTERBERG

DIREKT: 0224-74 80 02

SALA KOMMUN

sKOLFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.

2014 -03- 1 1

D•arien!2DIJ.t /',3/S..'3JAklbilaga 2.
Dpb:

'

Komplettering, hemställan om utbyggnad av Salbo förskola
Bildnings- och lärandenämnden beslutade 2014-02-11 att överlämna
skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till kommunstyrelsen
och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast inleds.
Av skrivelsen framgår inte några kostnader för detta. Underlaget till
kommunstyrelsen behöver därför kompletteras.
Investeringskostnaden beräknas enligt förvaltarenheten bli 1 mkr, och den därav
följande ökningen av hyran bli 80 tkr får.
Utbyggnaden på 40 m2 bedöms tidigast kunna stå klar för inflyttning 1 september
2014.
Utbyggnad av Salbo

2014

2015

2016

80

80

förskola 40m2

Investeringskostnad tkr
Ökad driftskostnad tkr

1000
27

~SALA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
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Sammanträdesdatum

2014-03-25

Dnr 2014/164- :r

§ 76

Tätortsutredningen
INLEDNING
Trafikförslag "Tätortstrafik i Sala" har inkommit från Kollektivtrafikmyndigheten.
Ledningsutskottet beslutade 2014-02-11, § 30, att remittera ärendet till kommunala
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande.

Beredning
Bilaga KS 2014/33/3, yttranqe från kommunala pensionärsrådet
Bilaga KS 2014/33/4, yttrande från kommunala handikapprådet
Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar
att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls men linjesträckningen görs om enligt beskrivning i förslag,
dels beslutar för egen del
att överlämna ärendet till budgetberedningen.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar
att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls men linjesträckningen görs om enligt beskrivning i förslag,
dels beslutar för egen del
att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Utdrag

kommunstyrelsen
kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret/budgetberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2014/33/3
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Ledningsutskottet
Sala kommun

'-t
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2014-03-01

Ang. TÄTORTSTRAFIK l SALA
Trafikförslag.
Yttrande från KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET.

Av de två förslagen som anges förordar vi alternativ l.
•

Det finns många äldre som kan ha svårt att gå 3-400 m. Vi anser därför att avstånd till
mötesplats skall vara högst 200 meter. De anropsstyrda turerna med Silverlinjen bör
ersättas med bil eller mindre buss med tanke på boende på Dalhem och Skuggan där
man kan behöva utöka mötesplatserna.
l framtiden kan det kanske vara möjligt att ersätta Silverlinjen med enbart
anropsstyrd trafik. Förslag 1 kan vara ett sätt "att prova på".
Där anser vi att ett "provåkarkort" är ett bra förslag.

•

Viktigt med utvärdering.

•

När det gäller biljettpriset på Silverlinjen vill vi på det bestämdaste protestera mot
förslaget att höja priset med 100% till 20 kr. Det gynnar inte målsättningen att få folk
att åka kollektivt. Det kan också vara skäl till att äldre väljer att stanna hemma.
Om man tittar runt i länet finns det kommuner med avgiftsfri kollektivtrafik
( Hallstahammar ). Västerås kommun har ett s.k. 40-kort där kostnaden för
pensionärer blir drygt 6 kr. per resa.

•

Marknadsföringen bör bestå även av utskick til! hushållen. Många har ingen
ortstidning och datoriseringen går långsamt bland oss äldre.

För samtliga pensionärsorganisationer i Kommunala Pensionärsrådet.

Inga-Lill Holm SPF
ersättare i KPR

IAklb;logo (_,

Bilaga KS 2014/33/4
Sofia Nilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Marie Öhlund
den 3 mars 2014 08:48
Kommun lnfo
VB: Minnesanteckningar KHR
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Från: Monica Laakso [mailto:monicai.laakso@qmail.com]
Skickat: den 28 februari 2014 18:37
Till: Marie Öhlund
Ämne: Re: Minnesanteckningar KHR

Hej Marie och alla kamrater i KHR
Jag har gått igenom förslagen till tätortstrafik och jag kan förorda båda förslagen. De passar i alla fall mina
behov. Det enda jag kan invända mot är att Dalhemsborna får klara sej med 63 :an. Det tycker jag inte räcker
men då är det kanske bäst med förslag m 2 som innebär anropsstyrd tätortstrafik. Det blir no g det mest
rättvisa för alla kategorier,
Hälsningar
Monica Laakso
Referensgruppen för KHR
Marie!
Skulle du vilja se till så berörd utredare får detta förslag?
Jag har ingen skrivare så jag kan få ut det.
Monica

Den 28 februari 2014 15:55 skrev Marie Öhlund <marie.ohlund@sala.se>:
Hej!

Här kommer minnesanteckningar från mötet den 12/2.
Bifogar även Kristinas bildspel om Tätortsutredningen.

Med vänlig hälsning

Marie Ö blund

förvaltningssekreterare
administrativa enheten

marie.ohlUI1d(Qlsala.se
Direkt/mobil: 0224-74 74 03
l
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§ 75

Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation, Reviderade
riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun
INLEDNING
Under hösten 2013 har en utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation genomförts. Kommunstyrelsen gav 2014-02-06 ett tilläggsuppdrag till kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommunstyrelsen redovisa en lösning
för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i Heden och Kil bo.

Beredning
Bilaga KS 2014/6/7, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/6/8, skrivelse från skolförvaltningen
Transportstrateg Kristina Eriksson och kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till budgetberedningen.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret/budgetberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation
Under hösten 2013 har en utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation
genomförts. Ett tilläggsuppdrag gavs på KS 2014-02-06 om att uppdra till
kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommunstyrelsen
redovisa lösning för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i Heden och Kilbo.

Konsekvensbeskrivning ökade bussturer med förändrade skoltider
Kilboskola
Dagens ramschema är 08:10- 14.00.
Hemtur 14:05
Förslag:

Nytt ramschema 07:50-11:50 och 07:50-13:50
Hemtur 12:00 och 14:05

Samtlig skolskjuts till Kil bo skola är linjetrafik. Förslaget med två hemturer är
framtaget i samarbete med VL. Trafiken körs enligt tidtabell måndag-fredag.
Morgontrafiken tidigareläggs för linje 461. För att klara detta bedöms i
nuläget att ytterligare fordon behövs för att korta slingorna och säkerställa
anslutningar i Salbohed till Sala. Kostnad för en tidigare hemtur tillkommer
också. Förslaget ger möjlighet till förkortad skoldag för lågstadieeleverna,
samt ger förutsättningar till utökad schematid för mellanstadieeleverna.
Förslaget avstämt med rektor för skolan. Skolan tycker förslaget är bra.
Nackdelen är att skolan inte kommer schemalägga med samma tider varje
dag för respektive årskurs som är grundtanken enligt MER KOLL, dvs.
måndag-tisdag används inte tidig hemresetid för lågstadiet, fredag används
inte sen hemresetid för mellanstadiet Då trafiken är linjelagd och stabil
veckans vardagar kan det innebära tomma bussar dessa avgångar.

800 000
600 000
1400 000

1 ytterligare buss:
1 hemskjuts kl. 12:00
Summa:
SALAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget l

Kommunstyrelsens förvaltning

Växel: 0224-747 303

Box 304

Fax: 0224-188 50

733 25 Sala

kommun.info@sala.se

www.sala.se

Kristina Eriksson
Transportstrateg
Planering och utveckling

kristi na. eriksson @sa la .se

ll'tl'll
SALA
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Kommunstyrelsens förvaltning

Hedens skola
Dagens ramschema 08:00-14:00
Hemtur 14:10
Förslag:

Nytt ramschema: Start 08:00, sluttid 12:35 och 15:00
Hemturer 12:45 och 15:10
Turen 14:10 upphör

skolskjuts till Heden utförs av VL samt entreprenad bussar. För att möjliggöra
hemtur 12.45 och 15:10 krävs om planering av entreprenadbussarna som
idag samkör mellan Kila skola och Heden, samt utökning med ytterligare l
fordon.
Ytterligare en konsekvens blir att ingen skola inom kommunen kan ha bad
och slöjdresor på eftermiddagar då de bussar som idag används till dessa
resor måste användas för hemresor från Heden 12:40 och Kila skola 13:10.
Det kan medföra problem att schemalägga bad och slöjdtider, alternativt
köps extrabuss in för dessa turer.
Tiderna avstämda med rektor. Skolan tycker förslaget är bra. Förslaget
kortar skoldagen för lågstadieeleverna, förlänger skoldagen måndag-onsdag
för mellanstadiet, samt att mellanstadieeleverna kommer att sluta 12:45 två
dagar i veckan.

Kostnader: l ytterligare buss
Tillköp bad/slöjdbuss
Summa

800 000
330 000
1130 000

De ökade kostnaderna för skolskjuts är beräknade på helårs basis.
skolförvaltningens uppdrag att redovisa lösning för samlad skoldag redovisar
skolan i separat handling.

Kristina Eriksson
Transportstrateg

JIIIN SALA
~KOMMUN
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Bilaga KS 2014/6/8

BEN NY WETTERBERG

DIREKT: 0224-74 80 02
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Kommunstyrelsen i Sala
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Ökade kostnader för personal som alternativ till dubbla hemturer
med skolskjuts
skolförvaltningen har deltagit i transportenhetens utredning angående behov av
utökade turer för vissa landsbygdsskolor.
Ett allt för snävt ramschema begränsar enheternas möjligheter att klara
undervisningen för alla årskurser enligt timplanen- särskilt efter den utökning som
beslutats.
Om möjlighet till två alternativa hemturer från Kilboskola och Hedens skola bedöms
bli för kostsamt, leder det tilllängre skoldagar och därmed ökad belastning på
fritidshem eller övrig skolverksamhet
En personalförstärkning under två timmar per skolenhet, motsvarar sammanlagt 50
procents tjänst. Schablonmässigt ger det en kostnadsökning på 250 tkr.
skolförvaltningen vill alltså med detta visa att kostnadsökningen för bildnings- och
lärandenämnden blir 250 tkr om alternativet med en hemtransport per dag, väljs.

På uppdrag;

Benny Wetterberg
Sft förvaltningschef

Bussturer Heden och Kilboskola
Vi har fått i uppdrag att svara för eventuellt nya busstider för Hedens skola och
Kilbo skola. Vi har utifrån den nya timplanen tittat på olika alternativ, en eller två
busstider hem, styrd pedagogisk verksamhet fram till bussen avgår, olika sluttider
olika dagar m.m. Anledningen till att Kil bo skola och Hedens skola vill olika saker
med sin pedagogiska verksamhet beror på att i Kilbo har vi åldersrena klasser upp
till år 3 och det är då enklare att forma bra pedagogiska grupper på annan tid än
skoltid, lärarna kan då bli kopplade till andra elever eller ha planering för att klara
ramen för sin arbetstid. På Heden har vi ålderblandade klasser åk 1-3 och då blir
förutsättningarna för fritids och lärarpersonal annorlunda. På båda skolorna har vi
tittat på timplanen och på en eller två bussar hem och vi får in timplanen på två
bussavgångar hem på båda skolorna. Men som sagt i Kilbo kan vi tänka oss en
hemresa.
Detta är vad vi i dagsläget kan se på de olika skolorna.

Kilbo skola:
Där kan vi fortsätta med samma ramschema som vi har, 8.10-14.00 om vi kan få ta
del av vinsten på buss besparingen. Vinsten Sala kommun då skulle göra när vi inte
lägger två busstider hem är enligt beräkning l 400 000 kr. (Kristina Erikssons
uträkning). Vi vill från skolans håll då få ta del av en del av kommunens sparade
utgifter till en extra pedagog på fritids för att kunna ta hand om de elever som måste
vara på fritids del av dag. Detta eftersom lärarnas arbetstid inte räcker till för så här
långa skoldagar. Detta blir kostnader som skolan får bära eftersom vi bara har en
busstur, men vi ser vinster som större kunskapsinhämtning i form av läxhjälp,
värdegrundsarbete, specialundervisning på fritidstid och att få mer praktisk
undervisning på "fritidstid" (ej lärarledd undervisning, men av fritidspedagog). Vi
får ju på detta sätt också dubbelt så mycket försko leklasstid än vad vi är skyldiga att
ha, det är lagstadgat med 525 timmar får, men vi har nu nästan dubbelt så mycket
tid på färskoleklass eftersom eleverna inte kan åka hem efter tre timmars
vistelsetid. Men vi ser på Kilbo skola fördelar med detta, men som sagt det blir
väldigt kostsamt för skolan.

Hedens skola
På Hedens skola ser vi bara fördelar med att få tillbaka två bussturer. Den
pedagogiska verksamheten har blivit väldigt spretig för fritids det här läsåret.
Vinsten vi ser med att det blir två busstider igen är att det bara blir en
omgruppering, från skola till fritids, gör att det blir mindre rörigt och stressigt för
barnen. De får lättare att skilja på bara två konstellationer, vilket skapar ett lugn och
harmoni, både för gruppen och individuellt. Det blir en längre, sammanhållande tid
för barnen att leka, pyssla m.m. utan för många avbrott. Det i sin tur medför att vi får
färre konflikter, trötta och ledsna barn
Genom att fritidstiden blir längre och mer sammanhållen, även för oss personal, får
vi bättre möjligheter att kunna fokusera på våra fritids barn. Mera tid gör det också
lättare för oss att fullfölja vårt uppdrag och våra pedagogiska mål med vår
verksamhet. Dessutom behöver vi "bara" planera och genomföra för två
verksamheter istället för tre vilket medför mindre stress och bättre kvalitet.
Alltså, en för alla mycket bättre arbetsmiljö!
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§ 77

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2014-2018
INLEDNING
Remiss från Länsstyrelsen Västmanlands län om Regionalt serviceprogram för
Västmanlands län 2014-2018.

Beredning
Bilaga KS 2014/75/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/75/2, remiss från Länsstyrelsen
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar
att Sala kommun är positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till
kommersiell service lämnas inom Sala kommun, samt
att kommundelarna Salbohed, Västerfärnebo, Mö klinta och Ransta är områden där
stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att Sala kommun är positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till
kommersiell service lämnas inom Sala kommun, samt
att kommundelarna Salbohed, Västerfärnebo, Möklinta och Ransta är områden där
stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Remiss om Regionalt serviceprogram för Västmanlands län
2014-2018
Regeringen gav 2013-05-02länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta regionala
serviceprogram för 2014 till2018. Syftet är att främja grundläggande service för
kvinnor män och företag i alla delar av landet.
Det regionala serviceprogramet för Västmanland ska föreslå åtgärder för att få
bättre service på landsbygden. Serviceprogrammet avser främst att främja
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.
Arbetet med serviceprogrammet pågår men länsstyrelsen behöver nu svar på hur
kommunen ställer sig till verksamheten med ekonomiskt stöd till enskilda butiker
och drivmedelsstationer i er kommun.
F ör att stöd skall kunna lämnas måste olika villkor vara uppfyllda. Enligt
förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får stöd endast lämnas
när kommunerna planerat varuförsörjningen på sådant sätt att behovet av stöd kan
bedömas.
För att inte inkräkta på det kommunala självstyret har länsstyrelsen för avsikt att
bara bedriva verksamheten att främja lokal service där kommunerna uttryckligen
vill att vi gör det.

Förslag till beslut:
- Sala kommun beslutar att ställa sig positiv till att bidrag enligt "förordning
2000:284 om stöd till kommersiell service" lämnas inom Sala kommun.
- Sala kommun beslutar att Salbohed, Västerfärnebo, Mö klinta och Ransta är
områden där stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker.
Kommunen kan därmed anses "ha planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att
behovet av stöd kan bedömas".

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304

733 25 Sala

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

Anders Johansson
Samhällsplanerare
l nform at i on se nheten
ande rs. johanssen@ sa la.se
Direkt: 0224-74 78 07
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1

Inledning

Regeringen gav 2013-05-02länsstyrelsema i uppdrag att utarbeta regionala
serviceprogram for 2014 till2018. Syftet är att främja grundläggande service for
kvhutor, män och företag i alla delar av landet. Se!·viceprogramrnet ska börja gälla
och genomföras från och med l april 2014.
Detta regionala serviceprogram foreslår åtgärder för att bättre främja service på
landsbygden. Programmet avser fi"limst att fl-ämja dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer så att service kan tillhandahållas på små orter. En stor del av
åtgärdema handlar om att ändra riktlinjema för de stöd till kommersiell service
som Länsstyrelsen betalar ut i olika kommuner.
För att inte inkräkta på det kommunala självstyret har vi för avsikt att bara bedriva
verksamheten att irämja lokal. service där kommunema uttryckligen vill att vi gör
det. Det är dock viktigt att alla berörda parter hjälps åt med att bevara den
kommersiella servicen på småorter. Kommunen, Länsstyrelsen, handlama och
människoma på bygden bör alla vara med.
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Sammanfattning

Syftet med serviceprogrammet är att fi'iimja grundläggande se1-vice för kvinnor,
män och foretag där servicen är gles. Programmet ska gälla mellan 2014-2018.
Den största utmaningen avser den kommersiella servicen som tillhandahålls av
dagligvru:ubutiker.
Dagligvarubutikerna på landsbygden i Västmanland har minskat från 34 stycken
år 1981 till 8 stycken idag. Under det förra serviceprogrammet 2009-2013 lades
dock ingen lanthandel ner. Målet är att inte heller under detta program ska någon
av de prioriterade orterna bli utan lanthmdel. Bland de prioriterade orterna ska
Möldinta, Göthmda och Riddarhyttan speciellt fi·ämjas, bland annat på grund av
förhållandevis större avfollming. En högre stödprocent än 50% kan mvändas.
När det gäller drivmedelsstationer är dessa väl spridda i länet. Det är inte
omedelbati aktuellt med att lämna stöd till dem. Länsstyrelse11 konllller dock att
följa utvecklingen.
De bidrag som !funnas tilllanthandlare brukat' totalt uppgå till omkring 500 000
kronor per ål·. Det bor 4342 personer på de OJier som har prioriterade lanthmdlare.
Det motsvarar 115 leronor per person och år.
Med stor samJolikhet hade inte alla lanthandlare firnnits kvar idag om inte bidrag
hade lätlmats genom fOrordningen 2000:284 om stöd till kommersiell service.
Stödgivning bör dfu·för fortsätta. satsningar i butiker som syftar till att väsentligt
minska energikostnader och kostnader som fdljer av satsningar för att motverka
att butiken utsätts för brott ska kunna ge en Mgre stödprocent

Förutom ru·betet med lantl1andlare och drivmedelsstationer är ett arbetsområde att
undersöka behovet av bättre bredband på orter där servicen är gles. Ett annat
0!11Iåde är arbetet med att främja tillgången till betal1;jänster.
Det ska också upprättas rutiner for att löpande san1la in och genomföra ideer som
syftar till en förbättrad service.
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Bakgrund

3.1

Lanthandlare

Huvuddelen av arbetet med service på landsbygden har handlat om att det ska
finnas en lokal butik. I Västmanland fanns 1981 totalt 34 stycken lanthandlare i
länets glesare befolkade områden (exldusive Heby kommnn som då tillhörde
Västmanland). Ar 2003 fanns 15 lanthandlare och 2009 fanns 8 stycken. Dessa tlr
prioriterade lanthandlare och kan därmed få bidrag från Länsstyrelsen om
kommunerna så önskar. Sedan det foJTa serviceprogranm1et som började gälla
2009 har inte någon av Västmanlands priotiterade lauthandlate lagts ner. Förutom
de prioriterade lanthandlama bevakas rutdra butiker för att stöd ska kurula länmas
även där om situationen försämras.

Antal
Kommun

butiker
2003

Antal
butiker

2009

Antal
butiker
2013

2

2

Fagersta

o

Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Totalt

l
l

o
o
o
o

o
o
o
o
o

4
1
1
8

4
l
l

At·boga

l
2
6
l
1

15

2

o

8

Tabell l. Antalet lanthandlare har minskat kraftigt 2003 men b1te sedan torra programmet togs
fi·am

En ertarenhet från programperioden 2009-2013 är att vissa butiker med all
samlalikhet hade vmit nedlagda utan statligt stöd. Nedläggningru· innebär inte bara
konsekvenser för Jivsmedelsi:Orsö1jningen. Lanthandlarna hjälper även
befolkningen med att fä tag på kontru1ter på våra små orter. Om butikerna har
pengar i kassan kan invånarna ta ut om de betalar med kort
Arbetet i programfmm med p!ninerskap har belyst hm svårt det är att komma pä
bra ideer vid ett visst önskat tillfilile när ett program ska tas fi·an1 eller när det
kommer propåer om att något borde göras. Istället hör nog ideer fångas upp
löpande under programperiodens gång. Vilket ska ske denna gäng.

4

En lUlllan erfarenhet är att större servicebidrag vilka är ett sorts driftsbidrag, kan
skapa en sitnation där butiken sälj s eftersom ägaren då kan visa upp en ganska väl
fimgerande butik fOr köparen. Ägarbyten innebär alltid en risk att köparen gör
felbedömningar till exempel vid lagervärdering vilket i sin tur kanleda till att
faretagaren f'ar svårt att driva butiken på ett bra sätt.
Samtliga lanthandlare ligger i små tätorter utom Lunger som ligger i en så kallad
småort D1lrfdr fitms inte samma statistik for den orten.
"Med små01i avses sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst
150 meter mellan husen. En tätort har minst 200 invånare, max 200 meter mellan
husen och som mest 50 procent fritidshus. Vart femte år tar SCB fram ny statistik
for tätorter och småorter." Källa SCB

3.1.1

Götlunda
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Diagram l. Götlunda har en minskande trend vad gäller innevånarantalet.

I den lilla orten Götlm1da :finns butilcen i den södra delen av samhället.
Lanthandelnligger omkring 5 km från lanthandeln i Ltmger som är en ännu
mindre mi. Orsaken till att båda butikema är prioriterade är att risken att bli helt
utan butik i närmmådet bedöms vara mindre om det finns två. Visserligen
påverkar de varandras omsättning men andra händelser än inbördes konkurrens
bedöms vara mer avgörande för deras fortlevnad.
Götlundabutiken får en väsentlig del av omsättningen genom att bussal' ofta på
väg till Stocldmlm stannar och passagerama äter på en närbelägen restamang och
då handlar de ofta i butiken också. Det ligger även en drivmedelsstation i
anslutning tilllanthandeh1. När den används handlar bilisterna ofta i butiken
också.
5

Risken for en nedgäng i busstrafik och bilister som drabbar butiken bedöms som
en troligare huvudorsak än konkunens fi·ån Lunger om butiken får svårigheter.

Antalet invånare i Götlunda har minskat mellan år 2005 och 201 O.
Nettominskningen mellan2005 och 201 Obestod i 18 st 0-19 åringar varav 5
kvinnor. Det minskade 4 st 20-64 åringar (det ölcade med 4 mlln och minskade
med 8 kvinnor) och 65+ minskade med l Opersoner varav Okvillnor vill{et totalt
ger en minskning pli 32 personer. Förändringar kan både bero på att mäll11iskor
flyttat och att de blivit äldre. I Göthmda bodde under 20 l Odärfor 150 kvim10r och
120 ulän.
Sysselsatta i Götlunda är 86 personer. De kan förmodas vara mer benägna att
handla i butiken om de också bor på orten än de som pendlar ut ochjobbar någon
annanstans.

Bild l, Lanthandeln ligger vid pilen

Butiken är den av de prioriterade lanthandelsbutikerna med mest trafik på en
närliggande väg .
Götlunda är 36 hektar stmt och befolkningen bor ganska tätt så det är inte så längt
till butiken. O!ien har 7,5 inv!inm-e per hektar.
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3.1.2

Lunger

tunger +Södra tunger
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Diagram 2, L1mger har en ökande trend vad g§ller innevånarantalet

När det gäller Lunger har orten vuxit på senare tid. Butiken i Lunger har mycket
hemsändningar, det vill säga de kör hem mat till invånare. Förmodligen på grund
av att de har en spridd bebyggelse. Butiken har ett bra sortiment, men riskerar att
nusta sin rätt att vara Icabutik om de byter ägare. Orten ökade invånarantalet
mellan 2005 och 2010 med 9 personer. I Lunger bodde under2010 därfor 149
personer. Förbi butiken går en väg med lågt trafikflöde.
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Bild 2. Lanthandeln ligger vid pilen
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3.1.3

Virsbo

Virsbo
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Diagram 3. Vu·sbo bar en minskande trend vad gäller ilmevänarantale~.

Befolkningen i Virsbo har sedan många år tillbaka gradvis minskat men är ändå
den största orten som har en prioriterad lanthandel. Antalet invånare i Virsbo har
minskat sedan 1980 men är ändå den av våra prioriterade lanthandlm·e som har
störst befolkningsunderlag.
Nettominskningen mellm12005 och 2010 bestod i 60 st 0-19 åringar varav 37
kvinnor och 84 st 20-64 år varav 17 kvinnor men 65+ ökade med 74 personer
varav 37 kvinnor. Det ger totalt en minskning på 70 personer. I Virsbo bodde
under 2010 därför 740 kvilmor och 777 män.

Bild 3. Lanthandelnligger vid pilen

Sysselsatta i Virsbo är 769 personer. På orten firms bland annat Upnor AB som
tillverka!' rör och rör system för bland annat uppvärnmin g. Componenta Wirsbo
ligger också där och tillverkar smidda detaljer till fordonsindustrin och ävon tHJ
8

annan industri. Den andel av de sysselsatta som också bor på orten är mer
benägna att handla i butiken än de som pendlar ut och arbetar någon annanstans.
Det finns en tydlig koppling mellan hul' näringslivet utvecklas på en ort och vilken
service som kommer att kmma tillhandahållas.
Butikens har hittills gått förhållandevis bra trots att befolkningsunderlaget på
orten minskar hela tiden. Butiken är en Icabutik.Virsbo är 205 hektar stort med ett
ganska tätt boende. Orteu har 7,4 invånare per hektar. Butiken ligger också
ceutralt så många boende har nära till butiken. En hel del trafik går också genom
samhället Virsbo och därmed förbi butiken.

3.1.4

Ransta
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Diagram 4. Ransta har de senaste åren en något stigande trend vad gäller innevånarantalet.

RallSta är en utpräglad pendlarort Det bor totalt sett ganska många personer i
RatlSta som skulle kunna vara underlag åt butiken. Befolkningen har ökat något
sedan år 2000.
Mellan 2005 och20l0 millSkade 0-19 åringru· med 8 personer varav 4 kvhmor och
22 st 20-64 åringar varav 19 kvinnor men 65+ ökade med 32 personer varav l I
kvinnor. Det ger totalt en ökning på 2 personer. I Ransta bodde under 20 l Odål•för
405 kvinnor och 476 män. Ransta är den av de prioriterade ortema som bar störst
överskott av män. Troligtvis beror det på att män är mer benägna att pendla.
SysselsattaiRansta är 168 personer. Personer som både bor och mbetar på orten
kan fonnodas vara mer benägna att handla i butiken än de som pendlar ut och
arbetar någon annanstans.

9

Butiken ligger lite avsides. Den borde nog egentligen ligga mer centralt nära
järnvägsstationen för att fånga upp så många kunder som möjligt. När det gäller
biltrafik så finns det bara mycket små trafikflöden i närheten av butiken.
Fler skyltar borde sättas upp, speciellt vid jämvägsstationen. Bedöms köptrohet
som butikens omsättning delat i befolkningens storlek får butiken låg köptrohet
Ra:nsta är l 07 hektar stort med ett ganska tätt boende. Orten har 8,22 invånare per
hektar.

Bild 4. Lanthandeln ligger vid pilen
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3. 1.5

Salbohed
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Diagram 5. Salbohed har de senaste åren haft ett ganska konstant inae\•änarantal

Antalet invånare i Salbohed har minskat endast obetydligt mellan år 2005 och
2010. Nettominslmingen mellrut2005 och 2010 bestod i 12 st 0-19 åringar varav
4 kvinnor. 20-64 åringar ökade med 7 personer. Gruppen ökade egentligen med
8 män och minskade med en leviruta och 65+ ökade med 2 personer (det ökade
med 3 män och minskade med en kvinna). Det ger totalt fi:ll minskning på 3
personer. I Salbohed bodde under 201 Odärror 133 kvilmor och 126 män.
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Bild 5. Lanthandeln ligger vid pilen
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Sysselsatta i Salbohed är 123 personer vilka kan förmodas vara mer benägna att
handla i butiken än de som pendlar ut och arbetar någon am1anstans.
Salbohed ligger i en korsning mellan två ganska trafikerade genomfrutsleder
vilket rimligtvis är en fördel. Icabutiken har också en drivmedelsstation och de
som tankar där handlar ofta också i butiken. Butikenligger centralt i Salbohed
vilket gör det nära för många.
Salbohed är 75 hektar stort med ett gallSka tätt boende så det blir inte så långt till
butiken. Orten har 3,44 invånare per hektar.

3.1. 6

Västerfärnebo

Våsterfärnebo
""r------------~-

Diagram 6. Vtlsterll!rnebo har de senaste åren haft ett ganska konstant innevånarantal.

Nära Salbohed ligger Västerfåmebo som har ökat befolkningen mellan år 2005
och 2010 om än obetydligt. Mellan 2005 och 2010 minskade antalet 0-19 åringar
med 7 personer varav Okvim10r. 20-64 åringar ökade med 9 personer varav 4
kvim10r och 65+ ökade med 3 personer varav Okvinnor. Det ger totalt en ökning
på 5 personer. I Västerfämebo bodde under 2010 därför 250 kvinnor och 227
män.
Sysselsatta i Västerfårnebo är 174 personer vilka kru1 förmodas vara mer benägna
att handla i butiken än de som pendlar ut och ru·betar någon anna11stans.
Väg 256 som går utanför butiken är förhållandevis trafikerad. Samma väg går
också förbi Salbohedsbutiken som är mer välsorterad. Förmodligen handlar fler
av trafikanterna där.
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Butiken som tidigare har.varit en konsumbutik drivs numera av en förening med
många medlemmar. Det ger möjlighet till tinansiering genom att dela kostnader.
Samtidigt blir de mindre flexibla när det gäller att vidta kostnads besparingar.
Västerfårnebo är 96 hektar stort med ett ganska tätt boende så det blir inte så långt
till butiken. Orten har 4,96 invånare per hektar.

Västerfärnebo

Bild 6 Lanthandeln ligger vid pilen
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3.1.7

Möklinta

Diagram 7. Möklinta har en minskande trend vad gäller innevånarantalet.

Antalet invånare i Möklinta har minskat mellan år 2005 och 201 O. Mellan 2005
och 20 l Ominskade antalet 0-19 äringar med 9 personer, (det minskade dock
egentligen med 11 män och ökade med 2 kvinnor). När det gäller 20-64 åringar
ökade de med l person, 4 män minus 3 kvhmor och 65+ minskade med 11
personer varav 8 kvinnor. Det ger totalt en minslmh~g med 19 personer.
I Möklinta bodde under 2010 därför 178 kvinnor och 180 män.
Sysselsatta i Möklinta är 88 personer vilka kan förmodas vara mer benägna att
handla i butiken än de som pendlar ut och arbetar någon armanstans.
Butiken i Möldinta ligger vid en väg men den är inte speciellt trafikerad. Butiken
har tidigare haft en drivmedelsst:ation. Nu har bygden istället startat en fristående
drivmedelsstation ganska långt från butiken.
Möklinta är 99 heletar stort med ett glest boende så det är långt till butiken.
Dessutom ligger orten utsträckt längs Åsvägen vilket också skapar stora avstånd.
Orten har 3,63 inv<'mare per hektar.

14

Bild? Lanthandeln ligger vid pilen. Endast de cenh·ala delar av tt!tmten är utritade.
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3.1.8

Riddarhyttan

Riddarhyttan
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Diagram 8. Riddarhyttan har en minskande trend vad gilller hmevånarantalet.

Antalet invånare i Riddarhyttan har minskat mellan är 2005 och 2010 från att ha
varit ganska konstant under en tioårsperiod. Nettominskningen mellan 2005 och
201 Obestod i 38 st O-I 9 åringar varav 13 kvi1111or och 46 st 20-64 är varav 18
kvinnor. Personer som var 65+ ökade med 15 personer. Det ger totalt en
minskning med 69 personer. Ölalingen på 15 personer får 65+ bestod av män.
Observera att en ökning både kan bero på inflyttning och att personer blir äldre
I Riddarhyttan bodde under 20 l Odärför 206 kvillllor och 225 män.
Sysselsatta i Riddarhyttan är endast 45 personer vilka, om de också bor på orte11,
kan fånnodas vara mer benägna att handla i butiken än de som pendlar ut och
arbetar någon annanstans.
Genom Riddarhyttan går väg 68 som har ganska mycket trafik. Men butiken
ligger inte direkt vid vägeu, man får svänga upp en bit.
Butiken fick ny ägare tmder 2011. Den tidigare ägaren var bland annat 1nissnöjd
med denlåga lönsamheten. Befolkningsminskningen på ortenleder till minskade
intälcter. Butiken går bättre under sommaren än vintern.
Riddarhyttan är 156 hektar st01t med glest boende så det kan bli långt till butiken
for en del. 01ten har 2,77 invånare per hektar.
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Bild 8 Lanthandeln ligger vid pilen. Endast dc centrala delar av tätortenlir utl'itadc.
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3.2

Drivmedelsstationer

Bild 9. För tillfiillet finns drivmedelsstationer pä de platser som markerats med gula prickar.
Kill!o: Til!vl!xtonalys

För närvarande är drivmedelsstationerna ganska väl fördelade över länet.
Unsstyrelsen har ingen kännedom om att några av dem for närvarande slu!lle
hotas av nedläggning. I Möldinta driver bygden en egen drivmedelsstation.

Kommun
Arboga

Fagersta
Hallstahammar
Kunasör
Ko pin g
Norberg
Sala
skinnskatteberg
Surabarnmar

Otter med viktiga drivmedelsstationer
ensamma på orten
Götlunda

Kolsva
Möklinta, Ransta, Salbohed
Riddarhyttan
Virsbo, Ramnäs

Tabell 2. Viktiga drivmedelsstationer, sista på orten, som lam kmruna att beviljas bid!<Ig om de
hamnar i svårigheter.
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4

Analys

4.1

Lanthandelsbutiker
Västmanland är ett till ytanlitet län med kmta avstånd till service i närliggande
tätmter, därav d;:t lilla antalet prioriterade butiker. Störst avstånd är det i
skinnskattebergs kommun där över l 0% av befolkningen har mer än l Omin till
närmaste butik I Sld1111skatteberg är befallmingen ganska spridd över kommunen
precis som i Sala, men Sala har fler lanthandlare kvar.

Avst~nd till närmaste liv:smede~slimt1k 2012

ttiistmaniands

mn

Mer äru.o m1111
Milli {%)

ti~

Il
•

1!1
,......i

10,(1 • U'l,1
4:,9. 9,9

1,1- 2,8
D

- 1,0

Bild l. Andel av kommunens befolkning som har mer än 10 min till närmaste livsmedelsbutik

På de 8 ottema där vi har prioriterade butiker bodde 20 l Ototalt 4 342 personer.
Länsstyrelsen fordelar mnkring 500 000 kronor årligen i direkta bidrag till dessa
lanthandlare. Det blir det 115laonor per person. Länsstyrelsen förmodar att
befollmingen på dessa orter skulle vara beredda att betala den summan för att få
ha sin butik levar om det gick att organisera en sådan betalning på något enkelt
sätt. Speciellt med truuce på att fastighetspriser kan påverkas av om en butik films
på o1ien. Eftersom betalningsvilja antagiigen fi1111s men var och en kru1 tycka att
någon annan borde betala, exempelvis genom att gå till butiken och hru1dla mer,
så bör staten fortsätta att lämna dessa stöd. Stöden bör dock, för att respelc!era det
kommunala självstyret, bara lär1111as om berörda kommuner så önskar.

19

Vissa av orterna ligger ganska nära Västerås. Befolkningen på dessa orter kan få
landsbygdens fordelar men ändå ha ganska nära till servicen i en större stad. Att
ligga nära Västerås kan ses som en form av servicetillgänglighet som kan påverka
människors benägenhet att bo kvar på, eller flytta till, orten. Ransla,
Väs!erfämebo och Salbohed som ligger närmast Västerås har endast en marginell
befolkningsföräudring.
Dessa orter har kortast restid med bil till Västerås. Småorten Lunger klarar sig
dock också bra trots ett stort avstånd till Västerås. Övriga orter har mer påtagliga
befolkningsrninslmingar.
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Diagram 9. Det !!r andelsmilssigt stön-e befolkningsminskning i Riddarhytrnu, Götlunda och
Mölclinta iln i orter nlirmare Vl!steräs. Detta påverkar ranthandlamas omsättning.

Samtidigt som befolkningsfOrändringen på en ort tycks påverkas av avståndet till
Västerås så medför närhet till Västerås också möjligheter att åka in och handla
vilket pendlarorten Ransta tydligt får känna av. Ransta får lägst köptrohet räknat i
butikens omsättning delat i innevånar:mtalet. Därefter kommer Riddarhyttan och
Möklinta fast de ligger långt från Västerås. På dessa orter finns det en låg andel
sysselsatta på orten i föl11ållande till miens befollming. Är få sysselsatta på orten
får man förmoda att många pendlar ut och handlar någon annanstans.
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När det gäller fi·amtiden så går det inte att säga hur människor kommer att fördela
sig me!lan städer och landsbygd. Ökar boendet på landsbygden kan samtliga våra
prioriterade butiker ha ett sådant underlag art de klarar sig. Trenden i
Västmanland är tvetydig. På vissa orter växer landsbygdsboendet och på andra
minskar det. Men det ser sämst ut på orter med långa avstånd till Västerås.
Människorna i Sverige blir rikare för vmje år och det högre priset hos
lanthandlama gentemot andra butiker torde bli av mindre betydelse. Samtidigt
krävs en viss köptrohet för att butikema skaldara sig vilket är något som kan bli
bättre. När det gäller köptrohet definierat som butikens omsättning i förhällande
till boende på orten ligger Salbohed och Virsbo bäst till. Närhet till trafikerade
vägar kan dock :tanga upp en del kunder som inte bor på orten vilket gör
definitionen lite tveksam.
Orterna Riddarhyttan, Möklinta och Götlunda har störst procentuella
minskningen av innevånarna . De ligger också långt från Västerås eller annan
större ort och har inte lika lätt att utnyttja servicen därifhin. Götlunda ligger dock
inte lika avsides som de andra men har ändå llaft stor befolkningsminskning.
Hur attraktiv en ort är kan bero på många olika orsaker som exempelvis
tillgång till bredband, närhet till service, vacker natur och mycket am1at.
När det gäller lanthandlarnas ekonomi så konstaterar länsstyrelsen att flera har
svag ekonomi. Det finns också exempel på att brottslighet mot de prioriterade
butikerna i länet och butiksinnehavarna ;.ilket allvarligt fOrsvårar för dem.
Det är sannolikt att några av de prioriterade butiker kommer att läggas ned inom
några år om inget görs.
Orsaker till butiknedläggningarna längre tillbaka i tiden var dålig lönsamhet i
kombination1ned andra faktorer. Det finns flera orsaker till att en verksanlhet
läggs ner. Det kan. vara att den bedöms som mindre lönsam ätt andra tänkbara
verksamheter och att en lanthandlare som går i pension kanske inte får några
köpare.
Hittills har lanthandlarna ofta lychts sälja sina butiker när de inte velat driva dem
längre. De lanthandlm·e där det skett ägarförändringar sammanfaller med de som
har lägst omsättning. En ägruförändring katt med andra ord ses som ett
varningstecken. När lmtthandlarna får låg omsättning brukar de slika servicebidrag
som är ett sorts driftsstöd. Om driftstödet ligger nära i tiden med försäljning kat1
det ge en vilseledande bild till köpm-e av verksamhetens lönsamhet.
Ibland har köparna vid ägarbyte av en lanthandel upplevt att de blivit lurade.
Ibland har Länsstyrelsen kunnat ana en viss bristande entusiasm när handlare tagit
över fi·ån sina föräldrru·. Vissa rälmade fel vid förvårvet av butiken så de sedan
exempelvis inte hade råd med inventru'ier.
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Samtidigt är handlingsutrj~nmet begränsat for vad Länsst~·elsen rimligen kan
göra. Mänga av lanthandlama i Västmanland har inte sådan lönsamhet att det är
rimligt att vi med hjälp av subventioner eller på annat sätt bör försöka påverka
någon att gå in i branschen. Däremot är läget ett atmat med de som redan är
verksamma handlare.
Vilka chanser har Västmanlands åtta lanthandlare att vara kvar? En analys av
styrkor, svagheter hot och möjligheter ger följande:

Styrkor:
En svag ekonomi fOr mänga butiket gör lanthandlatna mer aktiva.
Turism gynnar vissa lanthandlare.

Svagheter:
En låg omsättning och svag lönsamhet hos mänga lanthandlare gör att de inte kan
ta förluster någonlängre tid. Vikande kundunderlag som beror på att befallmingen
på många håll minskar, låg köptrohet, litet sortiment, stora säsongsvariationer och
d~·a varukostnader är andra problem.
Konlemrens från stormarknader finns också.

Möjligheter:
Ökad lokal upphandling.
Ny teknile
Sarnhälls'förändringar som att människor vanligtvis blir rikare varje år gör kanske
att de blir mindre benägna söka de billigaste priserna, villcet torde gynna
lanthandelsbutilcer.
Det fhms en rad motiverande faktorer som bidrar till att de inblandade parterna
gör sitt bästa. (Exempelvis att serviceavveckling kan få negativa konsekvenser för
fastighetsmarlmaden. Orter sommist sin sista butik är inte särskilt intressanta fOr
inflyttning. Vid en eventuellnedläggning av en lanthandelsbutik kan konnmmen
drabbas bland a1mat. av högre sociala kostnader.
Turism kan öka på längre sikt vilket underlättar for butiker på sommaren.

Hot:
Alternativa inkomstmöjligheter kan locka handlarna att ägna sig åt något annat.
Brottsligheten mot lanthandlare kan öka när det blivit dyrare och svårare att sätta
in dagskassor i och med att många banker dragit in sin kontanthantering.
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4.2

Drivmedelsstationer

Oljepriset (Brent) har sjunkit sedan sommaren 2008. Det ligger sedan 2011 fu1då
på en hög nivå. Det höga priset leder rimligen till att efterfrågan på drivmedel
sjunker till exempel genom att människor skaffar sig mindre bilar. Utrymmet för
drivmedelsstationer minskar då. Mennär det gäller drivmedelsstationer kan ett
stöt1·e avstånd till servicen accepteras än när det gäller livsmedel eftersom man
vanligen transporterar sig till drivmedelsstationer i ett fordon.
Enligt branschorganisationen Svensk bensinhandel upprätthåller de stora
aktörema på drivmedelsmarknaden Statoll, OKQ8, Shell, Preem in bruttomarginal
oavsett oljepriset. De höjer bara priserna om oljepriset går upp. Minskningen av
drivmedelsstationer kompenseras dfu•för delvis av att det är möjligt att bli en "vit
mack" och ta sina leveranser från mJnat håll och därmed stärker detaljisten sin
bruttomarginal. Nedläggningstakten när det gäller drivmedelsstationer är idag
bara kring en procent enligt Svensk bensinhandeL
Västmanland är ddvmedelsstationerna ganska väl spridda över länet. Ingen torde
ha mer fu120 minuter till en drivmedelsstation vilket far anses acc-eptabelt.
Däremot ät• det Viktigt att orter som också har en lanthandel i möjligaste mån
också har tillgång till drivmedel på orten. Måste man länma orten for att trulka
handlar man kanske också på annan ort.
På orter som Ramnäs, Virsbo, Kolsva , Riddarhyttan, Salbohed, Ransta, Möldinta
och Götlt111da fu• det speciellt viktigt att det finns d1ivmedel. Lfulsstyrelsen bör
bevaka ifall tillgången till drivmedel blir hotad på dessa orter och om
drivmedelsstationerna kan vara i behov av stöd enligt :fi\rordningen om
kommersiell service.
Enligt svensk bensinhandel bör en drivmedelsstation sälja minst 7·800 000 liter
bensin per är :fi\r att vara rimligt lönsam. Det !ir vaniigtvis inte heller så bra att
ligga i en ort med färre än 2-5000 invånru·e. Ingen av de orter som har
prioriterade lanthandlare där det också finns driVIlledelsstationer på otten har så
stor befolkning.
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4.3

Avgränsningar

Det finns många lika typer av service som är viktiga för boende på landsbygden.
Detta serviceprogram inriktar sig dock på sådan service som Länsstyrelserna har
möjlighet att mer direkt påverka. Som livsmedels· och drivmedelsförsö1jning.
Insatserna begränsas dock till kommuner som vill att verksamheten ska bedlivas
på deras orter. Har de ingen sådan önskan bedrivs ingen stödverksamhet där.

Ytterligare forutsättningar för stödverksamheten finllS i de riktlinjer som är
bilaga 2 till detta program och som uppdateras vruje år. Kriterier for att få stöd
fran1gfu· där,
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5

Den regionala processen

5.1

Koppling till övriga program för regional tillväxt

Detta regionala serviceprognun som kan komma att revideras tmder programtiden
har en koppling till det regionala utvecklingsprogrmmnets insatsområde
"företagande och arbete", framfurallt vad avser entreprenörskap, nya företag och
ökad konkulTenskraft i små och medelstora företag.
Länsstyrelsen kan bidra till att hjälpa företag att vara med på offentliga
upphandlingar och samordna insatser fur att samtidigt l~älpa både lanthandlare
och andra vid upphandlingar.
Den hjälp som lämnas tillnyfuretagare har en viss koppling till
serviceprogrammet. Inom m·betet med lanthandlare har vi en specifik bransch och
då kan vi tillhandahålla konsulter som km1 just den branschen medan personer
som sysslar med nyfuretagande i allmänhet inte är så specialiserade.

5.2

Partnerskap

Partocrskapet består av representanter fur de kommuner som hm· lanthandlare.
Öwiga medverkm1de i parteerskapet på längre sil<t fru: växa fram under
programmets gång.

5.3
Kommunalt deltagande
Tillväxtverket har identifierat kommunalt deltagande som en :frmngångsfaktor i
arbetet med regionala serviceprogrmn. Kommtmerna uppmuntras att engagera sig
på flera sätt. Ett extra servicebidrag kan länmas ifall kommunerna gör
upphandlingar på så sätt att lanthandlama kan vara med. Länsstyrelsen bedliver
inte stödverksanlhet i kommuner där de inte uttryckligen så önskar. När det gäller
hemsänch1ingsbidragen överlåter Länsstyrelsen i stor utsträckning till
kommunerna att avgöra hur de ska tillämpas inom ramen fOr förordningen.
5.4
Hållbar utveckling
För att främja en hållbar utveckling bör riktlinjerna fdr stöd till kommersiell
service ändras så att insatser som innebär avsevärda energibesparingar lcm1 få en
högre procentsats.
Lanthandlarna drivs i 5 fall av män och i 2 fall av kvinnor. Dessutom driver en
förening en lanthandel. Två av de åtta butikerna drivs av personer med utländsk
bakgnmd.
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6

Mål & Prioriterade områden

Servicep:rogrammets övergripande mållir att tillgängligheten till service minst ska
ha samma nivå som vid utgången av 2013. Detta innebär bland annat att samtliga
åtta orter i länet som har pri01iterade lanthandlare fortfarande har butik vid
utgången av 2018 som är det sista året för det hlir serviceprogr!Uumet.

I analysen diskuterades servicetillgängligheten och de hot som fnms mot den
exempelvis i fonn av låg lönsamhet filt butiker. Vikten av attraktiva orter och
risken för minskning av länets drivmedelsstationel' behandlades också. I
Västmanlands län har representanter ror kommuner och !Uldra berörda grupper
diskuterat frågorna rol' att ta fram olika förslag till åtgärder. Detta har resulterat i
ett program med 5 insatsområden S!Unt ett uttalande om att Länsstyrelsen lir
positiv till att kommuner testar nya iöSllingar med hemsänd1tingsbidraget

6.1

Prioriterat område 1: Ideinventering

S!UUla in nya ideer och förslag från olika grupper i s!Ullhället ro!" att främja
korrnnersiell service dlir servicen är gles. Upprätta rutiner för insamling av ideer.
B ta ideer ska efterfrågas återkormuande tmder en längre tidsperiod eftersom det
kan vara svårt att få fram ideer vid en viss tidpunkt.
Mål
Ta fi·!Un nya konbeta förslag som k!Ul !U1Vfu1das för att främja en god tillgång till
serY!ce.

6.2

Prioriterat område 2: Dagligvarubutiker

Friinlja dagligvarubutiker som tillh!Utdahåller livsmedel.
Satsningama k!U1 innebära att samverkanslösningar uppmuntras, nya typer av
mötesplatser våxer fi:am, san1t att S!Unordning mellan aktörer och insatser för att
öka tillgängligheten till service sker. Olika åtgärder för att fränlja butikernas
lönsamhet ska vidtas. Verksamheten med direkta stöd till kommersiell service
kommer också in här.

Mål
Alla de OLter som i dag har en prioriterad lanthandel ska fortfarande ha det 2018
det vill säga 8 stycken.
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6.3

Prioriterat område 3: Drivmedelsstationer

Läget för drivmedelsstationer i länet ska bevalcas och vid behov lämnas stöd enligt
förordningen om kolllUlersiell service. Om någon drivmedelsstation hamnar i
svårigheter ska det vara möjligt att länma bidrag på ett så tidigt stadium som
möjligt.

Mål
Bevara alla drivmedelsstationer som tagits upp som viktiga drh1nedelsstationer i
detta serviceprogram.

6.4

Prioriterat område 4: Bredband

Undersök behovet av bättre bredband till orter där servicen är gles.

Mål

Förbättm servicen på små tätorter och göra orterna som har en lanthandel mer
attraktiva.

6.5

Prioriterat område 5: Betaltjänster

Undersök behovet av åtgärder för att främja tillgången till betaltjänster. Ett arbeta
ska också bedrivas filratt tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service
och näringslivets utveckling.

Mål
Länets befolkning och ftiretag ska inte uppleva tillgången till betalyänster som
orimligt låg eller för kostsam.
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Bilaga l

Tätorternas folkmängd 2010

Tlltort

0-19 år

Antal kvinnor 2010-12-31
65+år
zo-eur

Totalt

1>-19 år

Antal män 2010-12-31
20·64 ar
65+ år
2 364026
3208

636453
1102

3956938

55

38

120

2914
524
658

1083

5196

21

65

640

1478
5092
69
134

904 002

2 321 968

Fagersta
GöUunda

1145
34

2919
61

632 891
1495
55

4 058 881
5559

1SO

1261
26

Hallstahammar
KolbäCk
Kolsv.>

1223

2736

1323

5282

1199

205

517

272

994

235

301

601

322

1224

297

22

so

2735

1$S4
27
56
41

1436
4846
62
129
87

19
714
2283

101

565

5583

1938

463

1202

601

166
116

382

165

713

231

58

405
206
6320

47
1377

118.
3412

133

20

86

Kumla ky<kby
Kungsör
Köping
Medåker
Munktorp
Mö~lll>ta

Norberg
Ramnäs
Ran$!a

Riddarhyttan

107
232

18

47

178
2266

50

958451

30
48
48

198

957

274

1229

19
599
1730
18

2717
8760

105
117
223

95

180

1231

489

2252

164

416

170

752

147

262

77

476

532

so

225

1180
21

5969
1ZG

174

282
51

1156
317

765

1734

613

3112

50

33
31

139

92
158

86
87
199
431

188

m

45

1.26

56

221

40

109

57

3333

31

72

1719
30

skinnskatteberg
Strömsholm

210

591

330

1131

251

623

105

187

55

347

92

Surahammar
Sälra brunn
Sörstafors
Valskog
Vlrsbo

693

1657

717

3067

49
34

91

26

166

80

25

139

21

75

175

391

77
191)

327

151

740

Västerfärnebo

50

114

86

250

28

5571

41
40

1268

Sala
Salbohed

Totalt

76

169
367
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Projekt Sociala företag
INLEDNING
De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av
olika orsaker har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ett ärende till kommunstyrelsen för ställningstagande avseende ett
treårigt projekt Sociala företag.

Beredning
Bilaga KS 2014/78/1
Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag.
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Sociala företag
INLEDNING
Arbetsmarknadsenheten (AME) har under en längre tid intresserat sig för socialt
företagande. Tanken är att ett arbete inom ett socialt företag kan vara en väg till
den öppna arbetsmarknaden och egen försörjning.

Beredning
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/14/1
Ordföranden föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar
il1t anta förvaltningens förslag som nämndens yttrande till kommunstyrelsen och
iill överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande samt
beslut om finansiering och vilken nämnd/förvaltning som ska verkställa beslutet
om kommunstyreisen bifailer projektförslaget
BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

il1t anta förvaltningens förslag som nämndens yttrande till kommunstyrelsen och
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande samt
beslut om finansiering och vilken nämnd/förvaltning som ska verkställa beslutet
om kommunstyrelsen bifaller projektförslaget
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Vård och omsorgsfOrvallningen

MISSIV

SOCIALA FÖRETAG

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten (AME) har under en längre tid intresserat sig för socialt
företagande. Tanken är att ett arbete inom ett socialt företag kan vara en väg till den
öppna arbetsmarknaden och egen försörjning. De sociala företagen erbjuder
möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika orsaker och skäl har
svårt att komma in på arbetsmarkanden. Att kunna erbjuda arbete inom ett socialt
företag är ett exempel på att nya grupper kan integreras på arbetsmarknaden och på
sätt ta makten över sina liv. Vilket bidrar till en plats i samhället och en känsla av att
kunna påverka sin situation. l ett socialt företag kan deltagarna vara kooperatörer
vilket ger en annan delaktighet och ansvar. Sociala företag bygger på empowerment,
att människor ska kunna växa med ansvar, utveckla egna ideer, känna sig behövt och
arbeta 100% av sin egen förmåga.
Syfte
Att utöka arbetsmarknadenhetens arbetsmarknadsåtgärder och samtidigt kunna
erbjuda fler alternativ för människor som står utanför arbetsmarknaden.
Förutsättningar
För att kunna starta upp ett socialt företag behövs en kompetent projektledare
under projekttidens tre år. Projektledaren behövs för att handleda, vägleda och
stötta arbetstagarna, driva projektet och ansvara för att söka uppdrag som
genererar arbetsuppgifter och inkomster. Kostnader för hyror och andra utgifter
behöver också kunna finansieras. Se bilaga för kostnader

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta
Att godkänna det ovan anförda som sitt yttrande till Kommunstyrelsen och
Att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om finansiering av projektet
sociala företag samt beslut om vilken förvaltning som ska verkställa beslutet

Agneta von schoting
Förvaltningschef
SALAKOMMUN
V~rd-

och om5orgsförvaltningen
Box 304
733 25 Sal<~

Besöksadress: Fredsgilt<m 23, Sata
0224·74 70 DO
Fax: 0224-192 98
vard.och .om sorgs:forva ltnin ge n@ sala .se
v~~el:

www.sala.se

Agneta von Sclroting
Förvaltningschef

agneta. von. schotin g@sala .se
Direkt: 0224· 74 9007
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTN!NGEN
Vård och omsorgsnämnden

PROJEKTBESKRIVNING

Datum:

2013-03-06, Reviderad 2014-01-13
Projekt/stöd tid: 3 år
Bakgrund:
Arbetsmarkandsenheten inom Sala kommun har som uppdrag att hjälpa arbetssökande
personer att hitta arbete eller påbörja studier som leder fram till egen försörjning. Det är
ca 400 deltagare inskrivna på AME per år. Av dessa står en del nära arbetsmarknaden
men mänga deltagare står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden och har behov av
rehabiliterande insatser. De är i åldern 18- 65 år. De kan ha försörjningsstöd, ersättning
via arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. AME har idag även ca 20 platser för OsAanställningar (Offentligt skyddat arbete) och trygghetsanställ ningar. För att ha rätt till
någon av dessa anställningar ska det föreligga något arbetshinder såsom till exempel
olika former av missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa eller intellektuellt funktionshinder.
Inom arbetsförmedlingen i Sala finns 756 personer inskrivna som arbetsökande med
funktionshinder och det är företrädesvis denna grupp arbetsmarknadsenheten arbetar
med.
OSA anställningar är numera begränsat till ett maximalt tvåårigt rehabiliteringsprogram.
Under den tiden ska deltagarna delta i olika rehabiliterande och arbetsförberedande
insatser. Dessa personer har länge varit arbetslösa och befunnit sig i ett långvarigt
utanförskap och redan deltagit i många olika arbetsmarknadsåtgärder. De har ofta
bristfällig skolgång, ingen yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet. Tidigare kunde dessa
deltagare ha sin anställning på AME under en längre tid, men idag är tanken att
deltagarna under denna period ska rehabiliteras och få hjälp att hitta ett arbete på den
öppna arbetsmarknaden.
Kraven på anställda ute på arbetsmarknaden har höjts, detta gäller även för skyddade
arbeten som t. ex. på Samhal l. Det kan också vara svårt att få företag på öppna
arbetsmarknaden att våga anställa en person som har någon form av funktionshinder
eller som av olika skäl har varit borta från arbetsmarknaden. En del av deltagarna
upplever att det är svårt att "passa" in på den öppna arbetsmarknaden, både när det
gäller den sociala delen och att arbetstempot och andra krav många gånger är för höga.

llmSALA
~KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten har under en längre tid intresserat sig för socialt företagande
och om/ hur detta skulle kunna vara en väg för en del av AM E's deltagare till egen
försörjning. De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer
som av olika orsaker har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden.
Ett socialt företag är ett exempel på att ett nytt tänk är möjligt och integrerar nya
grupper på arbetsmarknaden. Där kan människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
ta makten över sina liv, sitt arbete, sin plats i samhället och känna att de kan påverka sin
situation. l ett socialt företag kan deltagarna vara kooperatörer och det ger en annan
delaktighet och ansvar. För oss aktörer är det ett nytt sätt att tänka kring individer som
kompetenta att själva komma med ideer, starta och driva företag. Sociala företag bygger
på empowerment, att människor ska kunna växa med ansvar, utveckla egna ideer, känna
sig behövda, känna meningsfullhet och arbeta 100% av sin egen förmåga. Ett socialt
företag kan näringslivet välja att stötta på olika sätt. Det skulle kunna bidra till fler
kopplingar till näringslivet.

Syfte:
Att utöka arbetsmarknaden under lågkonjunktur för att minska passiva planeringar för
deltagare inom AM E' s verksamheter.
Att utveckla nya samarbetsformer med olika myndigheterna som arbetar med
rehabiliterings/ arbetsmarknadsfrågor.
Att få människor att känna gemenskap och delaktighet genom att vara aktiva som
kooperatörer i ett socialt företag. På sikt kan det medföra ett bättre mående för
deltagarna och minskade sjukskrivningstider.
Att genom sociala företag kunna erbjuda och utveckla nya arbetsuppgifter inom nya
verksamheter där även arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering kan ske.

Mål:
Att det inom 3 år har startats 2 sociala företag i form av ett dagligt cate i idrottshallen
och en seeond hand affär riktad mot ungdomskläder.
Att det genomförts minst 1 stycken utbildningar/studiecirklar i att starta och driva ett
socialt företag.
20-40 personer ska ha genomgått utbildningen och största andelen av dessa personer
ska möjliggöras arbete inom ett socialt företag.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Projektdeltaga re:
Individer med psykisk funktionsnedsättning och som upplever sig stå långt från
arbetsmarknaden. Där andra insatser redan är prövade och där individen trots insatser
inte kommit i arbete eller studier. Till att börja med är det deltagare inskrivna på AME
som kan vara aktuella för denna möjlighet. l förlängningen när sociala företag är
etablerade kan det bli aktuellt med direkt anvisningar från t.ex. arbetsförmedlingen,
socialtjänsten, försäkringskassan eller landstinget.

Förslag på organisation:
AME startar 2 stycken sociala företag för att ha något konkret som personer kan verka i
för att förstå hur ett socialt företag fungerar. Målet är att det ska övergå till ett rent
kooperativ. För att kunna komma dit så behöver vi i projektform anställa 1 handledare.
Handledaren behövs för att knyta samman arbetet inom de bägge sociala företagen.
Planera, organisera och vägleda de personer som på sikt skall arbeta själva i företagen.
Tanken är att börja i liten skala för att kunna utveckla efter hand och samla erfarenheter
under projektets gäng. Det är viktigt att deltagarna är delaktiga och känner sig lyssnade
på.
Ekonomi:
Pre L budget;

År 2014- 500 000 kr beräknat för start 1 maj 2014
Varav;

lönekostnad för handledare; ca 330 000 kr
Kontor, telefon, dator; 75 000 kr
Resor; 25

ooo kr

startkapital; 70 000 kr

År 2015 - 70D DDO kr
År 2016- 7DO ODD kr
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Uppföljning:
Uppföljning och kvalitetssäkring kommer att ske löpande under projektet

Utvärdering:
Utvärderingen ska användas för att se om de sociala företagen leder till en positiv
förstärkning i tänket med arbetslinjen.
-Är sociala företag en realistisk lösning för personer i Sala som står långt från
arbetsmarknaden för att nå egen försörjning?
- Kan sociala företag stå på egna ben eller behöver kommunen finnas med i bakgrunden
hela tiden?
-Kan sociala företag motverka att personer slussas runt i systemet och mellan olika
åtgärder?

"Projektets" framtid efter avslut:

Arbetsmarknadsenheten ska löpande verka för att det startas sociala företag. Vi
kommer ha ett tätt samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
landstinget. De sociala företagen som startas upp kan efterprojekttidens slut erbjuda
arbetsträningsplatser för övriga aktörer och våra gemensamma deltagare har ytterligare
en väg att gä till egen försörjning.

Anette Häggkvist
Verksamhetsledare Samordningsteamet
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Sammanträdesdatum

2014-04-01
Dnr 2014/534- '7

§ 83

Behov av åtgärder i Sätrabrunns förskola med anledning av skada;
omdisponering av medel
INLEDNING
sätrabrunns förskola har under en lång tid varit trångbodd. Delar av angränsande
lokaler, Lugnet, har därför tagits i anspråk En vattenläcka har upptäckts i lokalen.
Förslag presenteras om en utbyggnad av förskolan med två nya avdelningar på
sammanlagt 200m2. Förvaltarenheten och skolförvaltningen föreslår gemensamt
kommunstyrelsen att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybyggnation i Sätrabrunn snarast kan inledas.

Beredning
Bilaga KS 2014/80/1, BLN § 22 med underlag
Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
att omdisponera 6.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta, budget 9.000 tkr, till nytt projekt Omoch tillbyggnad sätrabrunns förskola.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
att omdisponera 6.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 9.000 tkr, till nytt projekt Omoch tillbyggnad sätrabrunns förskola.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B~~~~ Bilaga

KS 2014/80/1

S.ALA KOMMOFJ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN

Kommunstyrelsens förvaltning

Sammanträdesdatum

Ink.
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Dnr2014/473

§ 22

Behov av åtgärder i sätrabrunns förskola, med anledning av skada
INLEDNING
Sätrabrunns förskola har under en längre period varit trångbodd. Delar av
angränsande lokaler- Lugnet- har därför tagits i anspråk. Nu har en vattenläcka
upptäckts i lokalen. Förvaltarenheten beräknar att kostnaden för att reparera detta
blir cirka 1 mkr.
Det skulle innebära att kommunen lägger ner stora belopp i en lokal som inte är
fullvärdig till det den används till idag- förskoleverksamhet.
Ett alternativ tili detta, och som förvaltarenheten undersökt - är att bygga två nya
avdelningar på sammanlagt 200m2.
Det finns redan skisser på hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut. En sådan
utbyggnad innebär samtidigt att man i framtiden kan uppfylla kraven på fungerande
kök och få en bra gård, nya energieffektiva lokaler och parkeringsplats på rätt sida
av vägen. Den preliminärt beräknade kostnaden för en sådan lösning är 6,5 mkr.
Tekniska kontoret behöver inte utökad investeringsram för detta. Medel finns att
omdisponera inom kontorets budget för 2014. Det innebär i så fall en
senareläggning av budgeterade åtgärder av kök. En sådan förskjutning av dessa
investeringar skulle snarare vara tili fördel, för att få en god planering.
Investeringen i sätrabrunns förskola skulle öka nettokostnaderna för hyran med
uppskattningsvis 600 tkr.
Med anledning av detta föreslår förvaltarenheten och skolförvaltningen gemensamt
att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybyggnation i sätrabrunn
kan inledas snarast.
Beredning
Bilaga BLN 2014/14/1, missiv.
Bilaga BLN 2014/14/2, skrivelse.
Benny Wetterberg föredrar ärendet.
Yrkanden
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar
att överlämna skrivelse, bilaga BLN 2014/14/2 till kommunstyrelsen.
BESLUT
Bildnings- och lärandenämnden beslutar
att överlämna skrivelse, bilaga BLN 2014/14/2 till kommunstyrelsen.

Utdrag

Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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ÄRENDE 10
DNR 2014/473
BilAGA BLN 2014/14/1

BEN NY WETTERBERG
Dl RE Kf: 0224-74 BO 02

SKOLFÖRVALTN!NGEN
Bildnings- och lärandenämnden

MISSIV

Missiv: Åtgärder Sätrabrunns förskola
Bifogad skrivelse redogör för förutsättningarna vid sätrabrunns förskola och
användningen av lokalen Lugnet.
Mot bakgrund av denna redogörelse föreslår jag att nämnden beslutar
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/14/2.

j uneAnn Wincent

skolchef

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.
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BENNY WETTERBERG
DIREKT: 0224-74 80 02

sKOLFÖRVALTNINGEN
Bildnings- och lärandenämnden i Sala

Behov av åtgärder i sätrabrunns förskola, med anledning av
skada.
Sätrabrunns förskola har under en längre period varit trångbodd. Delar av
angränsande lokaler- Lugnet- har därför tagits i anspråk. Nu har en vattenläcka
upptäckts i lokalen. Förvaltarenheten beräknar att kostnaden för att reparera detta
blir cirka 1 mkr.
Det skulle innebära att kommunen lägger ner stora belopp i en lokal som inte är
fullvärdig till det den används till idag- förskoleverksamhet.
Ett alternativ till detta, och som förvaltarenheten undersökt- är att bygga två nya
avdelningar på sammanlagt 200m2.
Det finns redan skisser på hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut. En sådan
utbyggnad innebär samtidigt att man i framtiden kan uppfylla kraven på fungerande
kök och få en bra gård, nya energieffektiva lokaler och parkeringsplats på rätt sida
av vägen. Den preliminärt beräknade kostnaden för en sådan lösning är 6,5 mkr.
Tekniska kontoret behöver inte utökad investeringsram för detta. Medel finns att
omdisponera inom kontorets budget för 2014. Det innebär i så fall en
senareläggning av budgeterade åtgärder av kök En sådan förskjutning av dessa
investeringar skulle snarare vara till förde!, för att få en god planering.
Investeringen i sätrabrunns förskola skulle öka nettokostnaderna för hyran med
uppskattningsvis 600 tkr.
Med anledning av detta föreslår förvaltarenheten och skolförvaltningen gemensamt
att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybyggnation i sätrabrunn
kan inledas snarast.
~·--~~---

Investering
Ökad driftskostnad

~-

~

2014
6500

~~---~--

2015

2016

600

600

j uneAnn Wincent

Asa Eriksson

Skolförvaltningen

Tekniska kontoret
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2014-04-01
Dnr 2013/52-5

§ 84

Rapport/utredning om längre öppettider för Salas restauranger
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 12, i samband med behandling av en
motion om längre öppettider för Salas restauranger, att en utvärdering skulle göras
med berörda myndigheter, förvaltning och restaurangägare vad en utökad serveringstimme ger för effekt samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i
dialog med Salas restaurangägare se över intresset att förlänga serveringstillstånd
till kl 03.00.

Beredning
Bilaga KS 2014/81/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, alkoholhandläggaren.
Alkoholhandläggare Lena Wiklund föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00,
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myndigheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00,
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myndigheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SALA
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Bilaga KS 2014/81/1

DNR:2013.1415

KOMMUN

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Samhällsbyggnadskontoret
Lena Wiklund

Ink.
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Motion om längre öppettider för Salas restauranger
Ärende
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en internremiss angående en motion som har lämnats in
från moderaterna. Motionen gäller längre öppettider för Sala kommuns restauranger.
l motionen anges att önskemålet är att utöka serveringstiden på krogarna med en timme från kl. 02.00 till
kl. 03.00 under en testperiod på ett år.

Utredning
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och
sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar skadligt dryckesbeteende och
bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska
instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet Alkohollagen är en
skyddslag vilket innebär att de sociala aspekterna är i fokus. l de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot
företagsekonomiska ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Alkoholpolitiska olägenheter med
anledning av alkoholservering måste motverkas. Allmänna grundsatser för serveringspolitiken har sedan
länge varit att ordning och nykterhet ska råda vid servering. Samtidigt bör hänsyn också tas till
samhällsintresset och att det finns restauranger så att människor kan samlas, äta, dricka och umgås till
vardags och fest.
Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Sociala hänsyn skall därför ha företräde
framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker utgör en väsentlig del av alkohollagstiftnlngen. Lagstiftaren har
som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens början och kl. 01.00 för serveringens avslutande.
Utsträckt serveringstid är således undantag från detta och måste därför prövas i varje enskilt fall.
Av alla utredningar och forskningsresultat inom området senare serveringstider framgår att det ökar
risken för fylleri och ordningsstörningar. Någon större inkomst för de näringsidkare som har sena
serveringstider kan inte påvisas. Däremot är kostnad för personal sen kvällstid samt ordningsvakter stora
i förhållande till den försäljning som sker sen kvällstid. Något som också visat sig är att gästerna som idag
kommer ut sent till restaurangerna kommer att komma ännu senare och ha längre förfester hemma. Vilket
också innebär att de gäster som kommer sent inte kan få komma in på restaurangen eftersom märkbart
berusade gäster inte får vistas på restaurangen.

SAlAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304
733 25 Sala

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

Lena Wiklund
Alkoholhandlägga re
sa mhällsbyggnad skontoret
Miljöenheten
lena. w lkl un d @sala .se
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J 8 kapitlet 19 § alkohollagen sägs att kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras.

Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa
alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och pågå längre än till kl. 01.00. Serveringsstället ska
vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
J 8 kapitletl7 § sägs att om alkoholservering på grund av serveringställets belägenhet eller av andra skäl
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors
hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.
J bestämmelserna om serveringstider anger lagstiftaren en normaltid, dvs. de tidsgränser för servering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som normalt ska gälla. Tillståndsmyndigheten
kan, om det är särskilt påkallat, bevilja eller förordna om undantag. Undantag kan avse rätt till servering
utanför normaltidens ram (utsträckt serveringstid], dvs. servering före kl. 11:00 och servering efter kl.
01.00.

salakommun
Av gällande riktlinjer för Sala kommun (som togs 2013-05-13) kan utläsas att "J Sala kommun gäller vid
beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt serveringstid kan meddelas som längst
fram till kl. 02.00. Sökande skall särskilt motivera sina skäl för utsträckt serveringstid. Det är i första hand
ordningen på serveringsstället och risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande.
Beslut om öppethållande till kl. 02.00 förenas med villkor om förordnade ordningsvakter. Villkoret sätts i
samråd med polismyndigheten.

Polismyndighetens och miljöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för störning av
närboende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade bedömningen som
tillståndsmyndigheten har att göra.
Sala kommun har idag 18 restauranger med tillständ att servera alkoholdrycker till allmänheten. Tre av
dessa restauranger har serveringstid till kl. 02.00, Restaurang Sala Statt, Tinget och Rockland. Övriga
restauranger har serveringstid till kl. 01.00 som de själva har ansökt om. Tillståndsmyndigheten har inte
avslagit någon ansökan om längre serveringstid eftersom det inte har efterfrågats av krögarna själva.
Av polisens yttrande framgår att närpolisområdet Sala inte ställer sig bakom förslaget om utökad
serveringstid. Bland annat anser man att det sannolikt kommer den generella berusningsnivån vilket
innebär fler berusade personer i offentliga miljöer.
Argumentet att våldsbrotten sjunkit med anledning av senarelagda öppettider är inte vetenskapligt
bevisat då brotten i offentlig miljö har sjunkit till antalet i hela Sverige. Brotten i offentlig miljö har sjunkit
i Sala kommun som har kvarhållit serveringstiderna till senast 02:00.
Polismyndigheten vill poängtera att om kommunen fattar beslut om förlängd serveringstid på krogarna
även väger in hur ordning och säkerhet ska fastställas med ordningsvakter. I övrigt se bilaga 1.
Enligt remissvar från miljöenheten innebär längre serveringstider för Salas restauranger en ökad risk för
störningar och buller för dem som bor centralt Detta då restaurangens verksamhet skulle pågå senare på
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natten, samt hemvändande kroggäster droppa av under en längre samt senare tid på dygnet. I övrigt se
bilaga 2.

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en enkätundersökning och haft med 17 av Sala kommuns 18
krögare, enligt svaren på undersökningen säger 2 restauranger ja och 15 säger nej till förlängd
serveringstid till 03:00. Observera att de tre restaurangerna som idag har serveringstid till kl. 02:00 inte
är intresserad av att ha senare serveringstid. I övrigt se bilaga 3.

Länet
I Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl. 02.00 i alla kommuner. Västerås har år 2013 tagit ett
beslut om att prova senare serveringstid till kl. 03.00, detta försök är förlängt t.o.m april2014. Detta för
att försöksåret skall hinna utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget.
Enligt en preliminär utvärdering som är gjord februari 2014 har man bland annat lyft fram att det är
tydligt att brotten förskjutits och sker senare på natten. skadegörelsebrotten har blivit färre och
narkotikabrotten fler. Händelserapporter enligt LOB har ökat något.
Av utvärderingen framgår också när det gäller restaurangverksamheten, att personalen får arbeta en
timme extra och det är inte ekonomiskt gynnsamt för någon av restaurangverksamheterna. I övrigt se
bilaga 4.

Sammanfattning
Av ovanstående utredning framgår att de som driver restaurangverksamheterna i Sala kommun idag inte
har något intresse av förlängt öppethållande till kl. 03:00. Polismyndigheten ställer sig inte heller bakom
förslaget i motionen samt att bygg- och miljöenheten ser en ökad risk för störningar och buller för dem
som bor centralt.
Som utredande tjänsteman konstaterar jag sammantaget att det inte finns något önskemål från
restaurangbranschen samt att det från andra myndigheter och förvaltning visar på att det finns risk för
olägenheter i samband med senare öppettider. Förslaget i motionen bör därmed inte genomföras.

Lena Wiklund
Alkoholhandläggare, Sala kommun
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4 - Enkätsvar från krögare i Sala
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Tillståndsenheten Västmanland

Yttrande gällande motion om förlängd serveringstid på krogarna
i Sala

Närpolisen i Sala genom undertecknad förordar att serveringstiderna på krogarna i Sala Kommun inte förlängs. Idag har tre krogar förlängd serveringstid
till kl. 02.00, detta är en acceptabel sluttid för alkoholservering.
Redan idag så tenderar man att gå ut senare på krogen, vilket ofta resulterat i
att man druckit alkohol hemma eller på fest och uppnått en viss berusningsnivå innan krogbesöket. Erfarenhetsmässigt vet vi att antalet brott i
Offentlig miljö ökar med berusningsgraden. Med en senarelagd serveringstid
är sannolikheten stor att man besöker krogarna ännu senare än idag, med följd
att än mer alkohol dricks innan krogbesöket.
Sannolikt kommer den generella berusningsnivån öka vilket innebär fler/mer
berusade personer i offentliga miljöer, detta kan Polisenjobba problemorienterat mot. Sannolikt ökar berusningen även i hemmiljö, följderna av detta är svårare för Polisen att förebygga.
Argumentet att våldsbrotten sjunkit med anledning av senarelagda öppettider
på krogen är inte vetenskapligt bevisat då brotten i offentlig miljö har sjunkit
till antalet i hela Sverige. Brotten i offentlig miljö har sjunkit i Sala Kommun
som har kvarhållit serveringstiderna till senast 02.00.
Viktigt att poängtera är att om kommunen fattar beslut om förlängd serveringstid på krogarna, väga in hur ordning och säkerhet ska fastställas med ordningsvakter.
Västerås kommun har i utskänkningstillståndet villkorat krav om ordningsvakter på de krogar som har förlängd serveringstid. Kommunen har skickat remiss
till polisen och bett om yttrande angående antal ordningsvakter för att säkerställa ordning och säkerhet.

Ä ven om behovet av ordningsvakter kommer att uppfyllas kräver det ändå att
vi får göra förändringar i vår bemanning. Det kommer att rendera i att vi får
prioritera bort annan tid som vi tidigare har prioriterat. Till följd av detta kan

Sara förlängd öppettid-1
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Polismyndigheten i Västmanlands län

2014-02-20

561 A 059.158/2014

annan prioriterad verksamhet bli lidande för att vi är tvungna att förlägga våra
resurser utifrån förlängt öppet på krogen.
Närpolisen Sala är givetvis för ett attraktivt och levande Sala, men att vidhålla/uppnå detta genom att förlänga serveringstiderna anser vi inte vara ett
framgångsrikt förslag. Förslaget kommer sannolikt att innebära mer berusade
människor i centrala Sala med ökad risk för konflikter med konsekvenser som
i vissa fall innebär otrygghet, fYsiskt och psykiskt lidande.
Mot bakgrund av detta ställer sig näpo Sala inte bakom förslaget på utökad
serveringstid.

Byggmästars Kaj, bitr. C Näpo Sala
Tel: Ol 0-567 60 17
kaj. byggmastars@polisen.se
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BYGG OCH MILJÖ

Dpb:ALK
Dnr: 2013-001415

Att: Lena Wiklund, Alkoholhandläggare

MILJÖENHETEN
Emelie jangholt, teL 0224-74 73 78

Yttrande angående motion om längre serveringstider för
Salas restauranger
YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret lämnar följande yttrande ur hälsoskyddsynpunkt
angående motion om längre serveringstider för Salas restauranger. Ur
hälsoskyddsynpunkt innebär längre serveringstider för Salas restauranger en
ökad risk för störningar och buller för dem som bor centralt.

BAKGRUND
Motion har lämnats in gällande ändring av serveringstider på Salas krogar till kL
03:00. Alkoholhandläggare Lena Wiklund har sänt denna motion för yttrande ur
hälsoskyddsynpunkt gällande olägenheter för de närboende. Att bedöma ur
hälsoskyddssynpunkt är om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
enligt lagen miljöbalken.
De senaste åren har Samhällsbyggnadskontoret mottagit bullerklagomål gällande
fyra krogar i Sala kommun; Sala stadshotell, Norrmanska gården, Tinget och
Berras. Dessa klagomål har gällt bullerstörningar från restaurangen ochfeller
bullerstörningar från hemvändande gäster.
Buller är ett oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika
personer och även med tiden på dygnet. En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus kanske
vi inte ens märker, men samma lastbii på natten väcker oss. Sömnstörningar är en av de
allvarligaste effekterna av samhällsbuller. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan
ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt. Den som störts av buller under nattsömnen
kan dagen efter uppleva minskad sömnkvalitet, trötthet, nedstämdhet eller olustkänslor och
minskad prestationsförmåga. Bullret är tröttande och sänker prestationsförmågan.
I en nyligen slutförd utvärdering i Västerås stad" Utvärdering av utökade
öppettider på krogen i Västerås" U 2014-3 vittnar både miljö- och
hälsoskyddsförvaltning samt polis om fler och senare störningsanmälningar från
boende. Denna utredning finns tillgänglig i sin helhet på Västerås Stads hemsida.

SALAKOMMUN
Org.nr
212000-2098

Postadress
Box 304
733 25 SALA

Besöksadress
stadshuset
Stora Torget l

Telefon

Fax

0224-74 70 00 vx

0224-74 73 08

E-post: byggmiljo@sala.se

Exp.

BEDÖMNING
Ur hälsoskyddsynpunkt innebär längre serveringstider för Salas restauranger en
ökad risk för störningar och buller för dem som bor centralt. Detta då
restaurangernas verksamhet skulle pågå senare på natten, samt hemvändande
kroggäster droppa av under en längre samt senare tid på dygnet.

BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY

Emelie jangholt, miljöinspektör

KOPIA
Akten

SALA KOMMUN

Postadress

Besöksadress

Org.nr
212000-2098

Box 304
733 25 SALA

stadshuset
Stora Torget l

Telefon
Fax
0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se

Exp.
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VÄSTERÅS STAD

Utredning och statistik
Utvärdering av utökade öppettider på krogen i Västerås

5. slutsatser
Sintsatser som kan dras av denna utredning år att förlängningen av öppettider på krogen har
lett till fllrändringar inom många olika verksamheter och för många personer. Dels
förändringar för västeråsare, och då framförallt för boende i city och dels fllr de yrkesverksamma som arbetar med nöjesliv och trygghet på olika sätt.
Når man ser till trygghetsindikatorn anmälda brott år det tydligt att brotten förslgutits och
numera sker senare på natten. Totalt sett år antalet anmälda brott nngefår detsamma noder
2013 som under 2011, det går dock att se viss minskning fllr anmälda brott natten tilllördag
och viss ökning för natten till söndag. skadegörelsebrotten har blivit fårre och narkotikabrotten fler. Händelserapporter enligt LOB har ökat något. Att skadegörelsebrott har minskat
och att LOB har ökat kan bero på att det är fler människor som rör sig i city och att polisen
har ändrat sitt arbetssätt. Sannolikheten att narkotikabrottens ökning skulle ha en koppling till
de förlängda öppettiderna är låg.
Många av de berörda yrkesverksamma personerna trodde innan förlängningen genomfördes
att tryggheten i city skulle minska och att antalet anmälda brott skulle öka. Då man genom
brottsstatistiken kan se att så inte har skett, och att många av dessa personer generellt upplever
att det är lugnare i city ser majoriteten av de yrkesverksamma positivt på en fortsättning av
öppettid till klockan 03:00. Fördelarna som lyfts är bland annat att det går lugnare till när
krogarna stängs eftersom alla gäster inte längre går hem samtidigt, det är större spridning av
människor i city under natten, polisen har mer tid och att det är lugnare på bussarna eftersom
det är en större spridning av de resande. Positiva kommentarer från kroggäster är
förekommande. Nackdelar år att personalen rar arbeta en timme extra och att det ekonomiskt
inte är särskilt gynnsamt för någon av de verksamheter som de yrkesverksamma representerar. Bland taxifOrarna är det få som upplevt negativa aspekter såsom att fler gäster är kraftigt
berusade eller att uppträder hotfullt. Istället har körningarna ökat fllr flera. Ungefar hälften av
taxiförarna anser att försöket ska fortsätta; nio personer är för en fortsättning och åtta personer
är emot, medan två personer ej tagit st!l.llning.
Under intervjuerna har man även fått reflektera över hur man tror att det blir på sikt, här kan
man se att de som är positiva till en senare stängning tror att spridningen av hemgång kommer
hålla i sig, medan det omvända ses hos de som är mer negativa. Spridningen av hemgäng är
en viktig fråga och verkar vara den största orsaken till att det år lugnare i city nu år tidigare.
Andra förutsättningar som skapats under försöksåret är kravet på ordningsvakter för alla
krogar som stänger senare än klockan 01:00, detta har bland annat lett till en förtätning av
antalet ordningspersoner i city.
En negativ aspekt med de förlängda öppettiderna är ökad risk för störningar och buller,
framf{jrallt för dem som bor centralt. Både Miljö- och hälsoskyddsfllrvaltningen och Polisen
vittnar om fler och senare störningsanmälningar från boende. Utifrån den enkät som gått ut till
boende i city kan sägas att det år en minoritet, 16 procent, som upplever regelbundna
störningar vruje vecka och som i första hand leder till sömnsvårigheter. Av dem som upplever
att de störs är det 21 procent som tycker sig vara mer störda nu år tidigare. Vidare är det 20
procent som inte anser att de fllrlängda öppettiderna ska fortsätta gälla, medan 67 procent
anser att öppettiderna bör fortsätta. Denna bild förstärks av resultaten från undersökningen
som riktades mot ett slumpmässigt urval av västeråsare, där hälften av de svarande uppgav att
de var positivt inställda till att flera krogar i Västerås fick ha längre öppettider.
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Sammanfattningsvis har försöket med förlängda öppettider lett till att det är lugnare i city. Ett
city där kroggäster och yrkesverksamma i stort sett är nöjda medan en hel del boende är
missnöjda. Antalet brott som genomfört i Västerås centrala delar har varken ökat eller minskat
i någon större utsträckning. Utifrån resultaten kan inte denna utredning se några större hinder
till varför möjlighet till serveringstillstånd till klockan 03:00 inte skulle fortsätta att gälla. Av
vikt är dock att fortsätta det goda samarbetet kring trygghet i centrum, och att fortsätta följa
trygghetsläget för att i tid kunna identifiera eventuella risker.
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Sammanträdesdatum

2014-04-01

Dnr 2014/541-3

§ 85

Naturvårdsverkets remiss om ändrade föreskrifter för
Färnebofjärdens nationalpark; yttrande
INLEDNING
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram förslag
till ändrade föreskrifter samt en konsekvensanalys för Färnebofjärdens nationalpark och önskar få synpunkter från Sala kommun. Även Nedre Dalälvens Intresseförening har begärt yttrande över sin skrivelse/yttrande i samma ärende.

Beredning
Bilaga KS 2014/82/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/82/2, remiss från Nedre Dalälvens Intresseförening
Bilaga KS 2014/82/3, remiss från Naturvårdsverket

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande till Naturvårdsverket ställa sig bakom yttrande från Nedre Dalälvens Intresseförening, Bilaga KS 2014/82/1.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande till Naturvårdsverket ställa sig bakom yttrande från Nedre Dalälvens Intresseförening, Bilaga KS 2014/82/1.
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Bilaga KS 2014/82/1
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Anders Johansson
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YTTRANDE

Remiss om ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram fårslag till
ändrade fåreskrifter får Fämebofjärdens nationalpark och en konsekvensanalys. Yttrande
ska ha inkommit till naturvårdsverket senast den 7 april20 14.
Styrelsen får Nedre Dalälvens Intressefårening i vilken ingår bl.a. ledande fåreträdare får
de berörda kommunerna Sandviken, Heby, Sala och Avesta hade frågan upp vid
styrelsemötet den 7 mars i de delar som avser av naturvårdsverket särskilt behandlade
delarna om hastighet får motorbåtstrafik och fågelskydd. Ä ven frågan om
myggbekämpning berördes. Se bifogat yttrande från Nedre Dalälvens Intressefårening
2014-03-20.
Förslag till beslut:
Ledningsutskottet fåreslår kommunstyrelsen besluta
Att ställa sig bakom yttrande från Nedre Dalälvens Intressefårening.

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

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

Anders Johansson
Samhällsplanerare
Jnformati onsenh eten
anders. johansson@ sa la.se
Direkt: 0224-74 78 07
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Remiss om ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram förslag till ändrade
föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark och en konsekvensanalys. vilket remitterats till bl.a.
Nedre Dalälvens Intresseforening och Biosfårområdet Nedre Dalälven. Yttrande ska ha inkommit till
naturvårdsverket senast den 7 april 2014.
Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseforening i vilken ingår bl.a. ledande företrädare för de berörda
kommunerna Sandviken, Heby, Sala ochAvestahade frågan upp vid styrelsemötet den 7 mars i de
delar som avser av naturvårdsverket särskilt behandlade delarna om hastighet för motorbåtstrafik och
fågeiskydd. Även frågan om myggbekämpning berördes.
Undertecknad VD fick i uppdrag att yttra sig i ärendet med utgångspunkt från vad som anfördes vid
styrelsemötet.
Hastighetsregler for motorbåtar
Ifråga om maxfart för motorbåtar föreslås kraftigt höjd maxfart längs vissa sträckningar genom i stort
sett hela parken på 17-18 km från nuvarande J 2 knop till 25 knop.
Detta förslag är oacceptabelt då det bl.a. skulle vara mycket störande fOr friluftsliv och turism bl.a.
med hänsyn till att sträckningen passerar strax intill de mest värdefulla utflyktsmålen och
iordningställda rastplatserna, bl.a. Sandön och Bårbyhäll. Platser dit man ofta tagit sig för att uppleva
en lugn och avstressad tillvaro och de höga naturvärdena, ofta med kanot. Även for det omfattande
fritidsfisket som i allt väsentligt sker från mindre båtar skulle en båttrafik upplevas störande.
Vi föreslår därför att högsta tillåtna hastighet längs förslagen sträckning förblir 12 knop.
Fågelskyddsområden
Frågan om fågelskyddsområdens vara eller inte vara och dess utformning behöver komma till en
lösning nu i samband med att föreskrifterna ses över och inte såsom Naturvårdsverket föreslår att
frågan utredas vidare. En vidare utredning riskerar att nuvarande situation som inte är bra består år
framöver. Vår bedömning är att de nuvarande stora permanenta fågelskyddsområdena bör tas bort då
de i onödan hindrar friluftsliv och turism att uppleva de mest intressanta delarna av parken utan att i
normalfallet motiv för det föreligger. I första hand handlar det om Vedöarkipelagen med 1dstenssundet
och Ängsöområdet med Ängsösundet där fård på vattnen idag inte är möjlig under stor del av den
finaste och intressantaste delen av året. Mer ändamålsenligt vore att ersätta de stora permanenta
fågelskyddsområdena med tillfålliga, mobila fågelskydd då behov uppstår.
Bekämpning översvämningsmygg
För att minimera oron hos boende, företagare och besökare, bör bekämpning av översvämningsmygg
finnas med under rubriken generella undantag.
Enligt uppdrag /' "-
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Kalle Hedin, VD
Nedre Dalälvens Intresseförening ink!. Biosfårområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven
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Ärendenr:
NV-04871-13

Se sändlista

Remiss av fOrslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens
nationalpark
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram
förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark och en
konsekvensanalys. Förslaget och konsekvensanalysen hittar du via denna länk:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remj~~er/Aktue!)_a-remisser/Oversyn-av-nationalparksforeskrifter/

Synpunkter på förslaget
Yttranden som rör förslaget till ändrade föreskrifter för nationalparken och
konsekvensanalysen ska sändas till Naturvårdsverket. Yttranden ska komma in
senast den 7 april2014 och skickas med e-post till
registrator@naturvardsverket.se, alternativt med vanlig post till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-04871-13.

Framtagande av förslaget
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda
länsstyrelser se över föreskrifterna för landets nationalparker. Översynen har
genomförts bland annat i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet. Inom
ramen för detta uppdrag har onödiga begränsningar för kommersiell verksamhet
inom turism och friluftsliv setts över. Vi har även sett över om det finns andra
begränsningar som hindrar friluftslivet i allmänhet. Ä ven övriga föreskrifter har
setts över och vid behov uppdaterats och moderniserats. En utgångspunkt för
översynen har samtidigt varit att värna syftet med vruje nationalpark och de
värden som ska skyddas.
Länsstyrelserna har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter under vintern och
våren 2013 och har redovisat dessa till Naturvårdsverket den 31 maj 2013.
Länsstyrelserna har som en del i uppdraget genomfört samråd med berörda

BESÖK: STOCKHOLM- VALHALLAVÄGEN 195
ÖSTERSUND- FORSKARENS VÅG 5, HUS UB

POST: l 06 48 STOCKHOLM

TEL: 0 l 0-698 l 0 00
FAX: 010-698 lO 99
E~POST; REGJSTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
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intressenter lokalt och regionalt. Förslagen har därefter beretts av
Naturvårdsverket och samtliga berörda länsstyrelser där en samordning mellan
föreskrifter för olika nationalparker har eftersträvats.
Översynen omfattar 16 nationalparksföreskrifter. Vatje förslag på ändrade
föreskrifter kommer att remitteras separat.
Bakgrund till regeringsuppdraget
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över föreskrifterna för
nationalparkerna, i samråd med berörda länsstyrelser. Uppdraget gavs i
Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2012, och lyder: Naturvårdsverket ska se
över föreskrifternaför landets nationalparker, bl. a. i syfte att möjliggöra
kommersiell verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med berörda länsstyrelser.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den
15 juni 2014.
Grunden till detta regeringsuppdrag finns att hämta i prop. 2009/10:238
"Framtidens friluftsliv". Här skriver regeringen att den har för avsikt att ge
Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av nationalparksföreskrifterna
"så att de inte missgynnar t. ex. naturturismföretag". Man betonar också att
Sveriges natur utgör en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare.
Friluftsliv och natur-, kultur- och landsbygdsturism har stor och ökande
betydelse för ett livskraftigt näringsliv i hela landet, landsbygdsutveckling och
regional tillväxt. Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och
kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och bör göras tillgängliga för
besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att bevara natur- och
kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation och tillgänglighet
av stor vikt.
Föreskrifternas utformning
Utformningen av flera av bestänune!sema har varit svår. Detta gäller bland annat
frågan om motorbåtstrafiken, fågelskyddsområdena och jakten.
Vi har vad gäller motorbåtstrafiken föreslagit en zonering genom att högsta
tillåtna hastighet generellt sätts till 7 knop men längs vissa sträckningar tillåts 25
knop. Detta förslag bottnar i att nu tillåtna 12 knop i hela nationalparken anses
som för hög hastighet på många platser och samtidigt anses som för låg hastighet
då man ska transportera sig långa sträckor över fjärden. För att försöka möta
dessa skilda behov föreslår vi ovan nämnda zonering. Det har även varit
periodvis stora problem med överträdelser av nu gällande hastighetsgräns. Om
förslaget beslutas får detta ses som en försöksperiod och om inte problemet med
överträdelser upphör kan hastighetsgränsen i hela nationalparken behöva sänkas
till 5 eller 7 knop.
Vad gäller fågelskyddsområdena som ursprungligen avsattes i huvudsak för
havsöm och vitryggig hackspett föreslår vi att dessa ska kvarstå tills vidare. Vi
planerar att inleda en översyn av skötselplanen under 2014 och denna fråga
kommer att utredas vidare under det arbetet.
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Vad gäller jakten så föreslår vi att den tid när man f'ar jaga ändras till l oktoberl februari istället for som idag 15 augusti-l januari for att dels minska
eventuella konflikter mellan jakt och övrigt friluftsliv under hösten och samtidigt
göra det lättare att slutfora älgjakten på ett bra sätt i januari.

Beslut om denna remiss har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit projektledaren Maria Sjö,
juristen Ulrika Gunnesby och handläggaren Stefan Henriksson, föredragande.

~-Bilagor:
Natun,årdsverkets forslag till ändrade föreskrifter for Färnebofjärdens
nationalpark
Översyn av föreskrifter for Fämebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Sändlista:
Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle. E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västmanland, 721 86 Västerås. E-post:
vastmanland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Uppsala, 751 86 Uppsala. E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. E-post: dalama@lansstyrelsen.se
Heby kommun, 744 88 Heby, E-post: information@heby.se
Sala kommun, Box 304 , 733 25 Sala. E-post: kommun.info@sala.se
Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken. E-post: kommun@sandviken.se
Avesta kommun, Box 84, 774 22 Avesta. E-post: kommun@avesta.se
Upplandsstiftelsen, Box 26074, 750 26 Uppsala, E-post:
info@upplandsstiftelsen.se
Gröna Kunskapshuset/Biosfarum, c/o Inga-Britt Persson, Östa Byväg 30, 740 45
Tärnsjö. E-post: ingabritt.persson@gkh.se
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Nedre Dalälvens intresseförening, Kölnavägen 25, 81 O 21 Gysinge. E-post:
info@nedredalalven.se
Biosfarområdet nedre Dalälven, Cristina Ericson, Kölnavägen 25, 81 O 21
Gysinge. E-post: info@nedredalalven.se
Naturskyddsföreningen i Gävle, c/o Staffan Lundgren, Box 6029, 800 06 Gävle.
E-post: per.staffan.lundgren@gmail.com
Äventyrsservice, Johan Waden, Ginvägen 5, 81020 Österfårnebo. E-post:
info@aventyrsservice.se
Dalagård, LeifÖster, Dalkarlshyttan 2, 774 97 Fors. E-post: info@dalagard.eu
Leja' s Servering och Hantverk, sen 16, 774 99 By Kyrkby. Epos!:
lena@lejasityttbo.se
Falkudden camping och stugby, Maarten Klaver,, Näsvägen 4, 774 99 By
Kyrkby. E-post: info@campingfalkudden.se
Östaprojektet, c/o Per Anders Eriksson, Norrvretsvägen 8, 740 45 Tärnsjö
Sjöviks folkhögskola, Bo Weslien, Sjöviks folkhögskola, 775 95 Folkärna. Epost: exp@sjovik.eu
Bengtsgård, Karin Bengtsgård, Böije Tollvik, c/o Bengtsgård, Södra Fullsta 116,
774 99 By Kyrkby. E-post: karin@bengtsgard.com
Äventyrarna, Torbjörn Hägglund, Älvkarleby Sportfiskeforum, Forskarstigen
14, 814 94 Älvkarleby. E-post: info@aventyrarna.se
Nora Hcmbygdförening, c/o Per-Åke Nordquist, Höven 107, 872 98 Noraström.
E-post: per-ake.nordquist@knowit.se
Föreningen för fågelskydd och naturvård vid nedre Dalälven, c/o Stig
Holmstedt, Mattövägen 2, 81 O 21 Gysinge. E-post: info@eag1ephotography .se
Östa sjösportklubb, c/o Jan-Erik Jansson, Östa 503, 740 45 Tärnsjö
Österfårnebo båtklubb, c/o Rolf Lunden, Färjudden 18,810 21 Gysinge
Naturskyddsföreningen Heby, c/o Margaretha Luthman, Axsjövägen Il, 744 51
Morgongåva. E-post: margarethaluthman@hotmail.com
Sala Naturskyddsförening, c/o Bo Eriksson (ordf.), te! 0224-740 112; mobil 070510 57 21. E-post: Bo.R.Eriksson@spray.se
Naturskyddsföreningen Folkare, c/o Kristina Hallin, Box 5, 775 25 Kry1bo. Epost: kristina.hallin@spray.se
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Gävle fågelklubb, c/o Olle Thyrestam (sekr), Norra centralgatan 7, 803 Il
Gävle. E-post: kontak:t@gavlefagelklubb.se.
Folkare Ornitologiska Förening, c/o Tore Söderberg, Arvidsgatan 14, 774 35
Avesta. E-post: tore.soderberg@telia.com
Sala Fågelklubb, c/o Bo Eriksson, Box 43, 730 70 Västerfårnebo
Föreningen Trelänsleden, c/o Hans Liljeström (ordf.), Vivastbo 123, 733 99
Möklinta.
Naturens bästa, E-post info@ekoturism.org
Bergsstaten, Varvsgatan 41,972 32 Luleå. E-post: mineinspect@bergsstaten.se
Energimyndigheten, Box 31 O, 631 04 Eskilstuna.
E-post: registrator@energimyndigheten.se
Fastighetsverket, Box 2263, 103 16 Stockholm. E-post sfv@sfV.se
Försvarsmakten, Högkvarteret, l 07 85 Stockholm. E-post: exp-hkv@mil.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box l l 930 404 39 Göteborg
E-post: havochvatten@havochvatten.se
Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
E-post: kommerskollegium@kommers.se
Kustbevakningen, Box 536, 371 23 Karlskrona.
E-post: registrator@kustbevakningen.se
Regelrådet, l 03 33 Stockholm. E-post: regelradet@regelradet.se
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. E-post: registrator@raa.se
Rikspolisstyrelsen, Box 12256, l 02 26 Stockholm
E-post: rikspolisstyrelsen@polisen.se
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala. E-post: sgu@sgu.se
skogsstyrelsen, 55183 Jönköping. E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
SMHI, 601 76 Norrköping. E-post: smihi@smhi.se
Tillväxtverket, Box 4044, l 02 61 Stockholm.
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Trafikverket, Box 810, 781 28 Borlänge. E-post: trafikverket@trafikverket.se
Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
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Artdatabanken, Box 7007, 750 07 Uppsala. E-post: artdatabanken@slu.se
Centrum fOr Naturvägledning CNV, SLU, Box 70I2, 750 07 Uppsala.
E-post: cnv@siu.se
Etour, Mittuniversitetet, 83 I 25 Östersund E-post: registrator@miun.se
Peter Fredman, E-post: peter.fredman@miun.se
Fältbiologerna, Brunnsgatan 62, 802 52 Gävle. E-post: info@faltbiologema.se
Friluftsfrämjandet Rikskansliet, Instrumentvägen I4, I26 53 Hägersten.
E-post: info@friluftsframjandet.se
Jägarnas riksförbund. saltsjögatan I 5,151 71 Södertälje. E-post: jrf@jrf-lj.org
LRI', 105 33 Stockholm. E-post: info@lrf.se
Naturskyddsföreningen, Box 4625, I I6 91 Stockholm.
E-post: remisser@naturskyddsforeningen.se
Scouterna, Box 420 34, I 26 12 Stockho1m. E-post: info@scoutema.se
Svenska Ekoturismföreningen, att Per Jibom, Alströmergatan 22, 112 47
Stockholm. E-post: info@ekoturism.org
Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svartviksslingan 28, I 67
39 Bromma. E-post: info@sportfiskama.se
Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, 61191 Nyköping.
Bo Sköld (generalsekreterare) E-post: bo.skold@jagareforbundet.se
Svenska rovdjursföreningen, Masthamnen, 116 30 Stockholm. E-post:
info@rovdjur.se
Svenska Turistföreningen, Box 17251, l 04 62 Stockholm. E-post: info@stfturist.se
Svenskt Friluftsliv, Instrumentvägen 14,12653 Hägersten.
E-post: info@svensktfriluftsliv.se
Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm. E-post: remisser@svensktnaringsliv.se
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, Svenska Kommunförbundet, 118 82
Stockholm. E-post: info@skl.se
Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunne by I 06, 386 386 62
Mörby långa. E-post: info@sofnet.org
Sveriges Botaniska Förening, c/o Maria Red in, Norbyvägen I 8 D, 752 36 Uppsala.
E-post: sbf@sbfc.se
Sveriges Entomologiska Förening, c/o Håkan Lundkvist, Frösslunda 312, 386 62
Mörby långa. E-post: info@sef nu

NATURVÅRDSVERKET

7(7)

Visit Sweden, Box 3030, 103 61 Stockholm. E-post: info.se@visitsweden.com
Vis ita, Svensk besöksnäring. Box 3546, l 03 69 Stockholm. E-post: info@Visita.se
Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. E-post: mfo@wwf.se
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§ 86

Äldreplan j Äldreomsorgsplan för Sala kommun
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04, § 164, att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att under 2014 tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en Äldreplan för perioden 20152021. Förvaltningen presenterar nu en projektplan för framtagandet av Äldreplan
/ Äldreomsorgsplan för Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 2014/83/1, projektplan
Kontorschefsilvana Enelo-janssonoch säkerhetsansvarige Per Skog föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
ill1, med utgångspunkt från dagens diskussion, återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för revidering av projektplanen, som ska utformas ur ett bredare samhällsperspektiv, se över tidsplanen för projektet med mera, samt
att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
med utgångspunkt från dagens diskussion, återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för att revidering av projektplanen, som ska utformas ur ett
bredare samhällsperspektiv, se över tidsplanen för projektet med mera, samt

ill1,

att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
Silvana Enelo-j ansson
Per Skog
kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROJEKTPLAN

Framtagande av Äldreplan för Sala kommun
BAKGRUND

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 i§ 164 att uppdra till KSF att tillsammans
med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer och politiska partier ta fram
en Äldreplan för perioden 2015-2021.
Idag finns en Äldreomsorgsplan som blev antagen av VOF och KS 2008. Planen
skulle ha uppdaterats 2011 men det blev inte genomfört. Planen innehåller delar av
vad en Äldreplan kan innehålla. Den avgörande skillnaden är att
Äldreomsorgsplanen omfattar VOF:s verksamhetsområde vilket är service och
omvårdnad till de äldre som behöver det. Men en Äldreplan bör utgå från ett brett
perspektiv och peka mot områden som kräver kommunens planering för ett väl
fungerande samhälle för den stora andel av kommunen medborgare som har fyllt 65
år. Äldreplanen måste även fokusera på den mindre grupp äldre som behöver stöd
och omvårdnad, men detta får göras med det breda anslaget som utgångspunkt.
SYFTE

Andelen medborgare som är 65 år och äldre kommer att öka i förhållande till den
övriga befolkningen. Vi kommer att leva längre och vara friskare längre upp i åren.
Nya generationer kommer att ha andra krav, behov och förväntningar jämfört med
dagens äldre. Det är betydelsefullt att kommunen planerar väl för denna grupp av
invånare. Huvudsyftet med planen är att inför perioden 2015-2021 peka ut de
områden där kommunen behöver planera och agera för att alla medborgare, såväl i
stad, samhällen och på landsbygden, ska ha möjlighet att leva med god livskvalitet
hela livet.
FRÅGESTÄLLNJNGAR

Här kommer några exempel på frågeställningar för att visa omfattningen och
komplexiteten vid framtagande av Äldreplan:
Specifika trygghetsaspekter i det offentliga rummet?
Tillgänglighet till kollektivtrafik?
Förnyelse av kultur- och fritidsutbudet?
Tillgång till efterfrågade bostäder?
Infrastruktur för telefoni och internet i hela kommunen?
Tillgång till service och handel?
Utformning av stöd, service och omvårdnad i framtiden?
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Kommunstyrelsens förvaltning

AVGRÄNSNINGAR
Äldreplanen kommer att omfatta områden där kommunen har möjlighet att påverka
genom egna beslut.
GENOMFÖRANDE
En projektledare utses och arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar tillsätts av kommunchef i samråd med kommunövergripande operativ
ledningsgrupp.

Dialogmöten hålls med Salas pensionärs- och handikapporganisationer.
Projektledaren sammanställer underlaget till Äldreplan som bearbetas och
godkänns av arbetsgruppen.
Förslag till Äldreplan lämnas ut till remissinstanser.
Remissvaren sammanställs och värderas i arbetsgruppen för presentation i KS och
beslut i KF.
RESURSBEHOV
Befintliga resurser inom förvaltningar, kontor, politiker och bolag arbetar fram
underlag till Äldreplan.
ANSVARSFÖRDELNING
Arbetet kommer att ske i nära samarbete med kommunchef och övrig ledning via de
projektdeltagarna som utses.
TIDSPLAN 2014-2015

15 april

Projektplan fastställs

1maj

Inrättande av projektgrupp klar

maj- juni

Inbjudan till dialogmöten med organisationer

31 nov

Dialogmöten genomförda

2015 31 jan

Förslag till Äldreplan för remiss

mars

Medborgardialog om remissförslaget

mars

Dialogmöte med allmänhet och politiker om remissförslaget

april

Sammanställning av remisser inför slutförslag om Äldreplan

maj

Beslut

14 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET

fisALA

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-01
Dnr 2014/561- Z

§ 89

Gemensam administration för kommunstyrelsens förvaltning
INLEDNING
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om omdisponering av resurs, från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret, för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter.

Beredning
Bilaga KS 2014/84/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret
Kontorschefsilvana Enelo-janssan föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 90 tkr från medborgarkontoret till kultur-och fritidskontoret för
innevarande år 2014, samt
att överlämna till budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att omdisponera 90 tkr från medborgarkontoret till kultur-och fritidskontoret för
innevarande år 2014, samt
att överlämna till budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret/budgetberedning
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Ut drags bestyrka nde
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Bilaga KS 2014/84/1

2014-03-20

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Silvana Enelo-janssan

Ink.
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Kommunstyrelsens förvaltnings gemensamma administration
FÖRSLAG
Omdisponering av resurs, från Medborgarkontoret till Kultur- och fritidskontoret,
för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, (30% av heltidstjänst), till
administration.
BAKGRUND
l samband med genomförd organisationsförändring av administrationen inom
kommunstyrelsens förvaltning 2013-06-01 har en översyn gjorts av
administratörernas arbetsuppgifter. För en av administratörerna är arbetsmiljön
inte hållbar. Medborgarkontoret önskar omdisponera 90 tkr för 10 månader 2014
och 110 tkr för helårseffekt för åren 2015 och 2016 till Kultur- och fritidskontoret.
Åtgärden är en arbetsmiljöåtgärd som skapar bättre förutsättning för effektiv
gemensam administration. Kultur- och fritid kan därmed också behålla sin
resursstyrka angående personalbemanning på biblioteket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att hemställa att kommunstyrelsen
beslutar
att

omdisponera 90 tkr från Medborgarkontoret till Kultur- och
fritidskontoret för innevarande år 2014 och att hänskjuta till
budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015.

MEDBORGARKONTORET

Silvana Enelo-j ansson
kontorschef

SALAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget l

Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304

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

733 25 Sala

www.sala.se

Silvana Enelo-lansson
Kontorschef
silvan a. enelo-janssan @sa la.se
Direkt: 0224-74 76 01

~SALA

15 (29}

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Dnr 2014/512-3

§ 90

Ansökan från Sala Silvergruva om ekonomiskt stöd
INLEDNING
Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Wallen och vd Katarina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om
1.500 tkr för investeringar.
Beredning
Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~S~L~
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KOMMUN

Reviderad

l (2)
2014-03-21

Bilaga KS 2014/85/1

JENNY NOLHAGE
DIREKT: 0224-74 7010

Kommunstyrelsens förvaltning
jenny Nolhage

SALAKOMMUN

Kommunstyrelsens förvallning

Ink.
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ANSÖKAN FRÅN SALA SILVERGRUVA AB OM EKONOMISKT STÖD

Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Wallen och vd
Katarina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om
1500 tkr för investeringar.
Sala kommun äger drygt 80 %av det publika aktiebolaget och det finns knappt 300
aktieägare totalt. Sedan bolaget bildades 2005 har Sala kommun varje år skjutit till
extra medel.
Sala silvergruva är Sala kommuns starkaste varumärke vilket gagnar både
kommunen och det lokala näringslivet. För gästande turister är gruvan ofta det man
har hört talas om och som lockar till besök i Sala. Silvergruvan har utvecklat ett väl
fungerande samarbete med Sala kommuns grundskolor och har en central funktion i
att levandegöra den lokala historien för kommunens skolelever. Under 2013 har
Länsstyrelsen förklarat Sala Silvergruva för byggnadsminne.
Byggnadsminnesförklaringen är ett bevis på att bevarandet av Sala Silvergruva är av
riksintresse.
Samtidigt har bolaget ett komplext uppdrag att vårda och utveckla
turismverksamhet och fastigheter såväl ovan som under jord.
Byggnadsminnesförklaringen styr renoveringar och skötsel av fastigheter till att ske
med antikvariska metoder. Gruvområdet har även en miljöproblematik som följd av
gruvbrytningen. En översyn bör genomföras för att utreda på vilket sätt ansvar för
fastighetsskötseln, eventuella miljöåtgärder samt turismverksamheten kan
organiseras och om nuvarande bolagsbildning är den mest optimala.
I förslaget till ny bolagsordning definieras ändamålet med bolagets verksamhet till
att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett nationellt och internationellt
besöksmåL För att locka nya besökare och få de som redan besökt gruvområdet att
återvända krävs både underhåll och nya satsningar.
Det ekonomiska stöd som Sala Silvergruva AB nu ansöker om avser investeringar i
teknik, miljö och säkerhet. Investeringarna bedöms som nödvändiga för att utveckla
verksamheten och inte tappa i konkurrens mot andra besöksmåL Det ekonomiska
stödet garanterar att Sala Silvergruva AB vårdar och utveckla kulturarvet Sala
Silvergruva.

!Aklbilaga J.,·
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anslå 1500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra investeringsanslag.
Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2014/85/2
salakommun
Kommunstyrelsen

Ink.

Sala 12/3 2014
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Sala Silvergruva är en viktig turistmagnet for Sala. Verksamheten lockar uppemot l 00 000
årliga besökare till gruvområdet, varav 35000 betalande besökare ner under jord. Under 2013
sammanfåll flera omständigheter som ledde till att det blev ett m ellanår resultatmässigt. Bland
annat var det VD-skifte under högsäsong och foretagets marknadsansvariga avslutade sin
anställning under våren.
Bolaget nådde inte upp till det planerade besöksantalet och därmed det budgeterade resultatet,
vilket innebär att ekonomin for 2014 är hårt ansträngd. Samtidigt är behoven av en nysatsning
och investeringar infor framtiden stora for att kunna fortsätta locka fler och än mer nöjda
besökare till Sala Silvergruva.
Ett positivt steg är att Sala Silvergruva under 2013 har byggnadsminnesforklarats, en viktig
kvalitetsstämpel men som också medfor särskilda åtgärder for att vårda och utveckla
kulturarvet. Arbetet for att vårda och utveckla kulturarvet vid silvergruvan har inletts i nära
samarbetet med länsstyrelsen.
Ett annat positivt steg är den omstart som samtliga delar av gruvans verksamhet har gjort infor
2014 med tydligt fokus på att forbättra lönsamheten i varje enskild del,
restaurangverksamheten i värdshuset, butiks- och konferensverksamheten och
vandrarhemmet.
Verksamhetens kärna är forstås de guidade nedstigningarna i gruvan. F ör att vara redo att
möta höjda forväntningar och krav från framtida besökare måste gruvan kontinuerligt arbeta
med att investera i kvalitetshöjning av visningarna, grovmiljö och området. Då kan området ta
emot ännu fler besökare och vara ett attraktivt besöksmål att återvända till for att upptäcka
mer.
Vi har inlett forbättringsarbeten for att stå redo att möta högsäsongen som drar igång i
maj/juni. Det pågår även arbete parallellt for att redan i år forsöka dra igång verksamhet
tidigare samt sträcka ut säsongen längre i augusti/september. Aktiviteter kommer att
genomforas varje helg under våren for att dra besökare till området och visa att gruvan lever
även på lågsäsong. Helgaktiviteterna återupptas efter sommaren.
Det har utkristalliserats ett starkt behov av nyinvesteringar. Utöver arbetet med att optimera
och utveckla den befintliga organisationen for att öka lönsamheten måste ett mer långsiktigt
utvecklingsarbete inledas for att hävda sig i konkurrensen med andra besöksmål, både
nationellt men även internationellt. För varje år ökar besökamas forväntningar på upplevelser
och for att möta krav på fomyelse från de årligt återkommande gästerna behöver gruvan
arbeta med ett 3-5 årsperspektiv på åtgärder och insatser. Med långsiktig planering kan
verksamheten ständigt ligga steget fore gästerna och erbjuda nyheter varje år.
För att klara detta investeringsbehov krävs större resurser än de som Silvergruvan disponerar
idag. Det behövs ett samlat helhetsgrepp for att lyfta upplevelsen under jord, det är
Sala Silvergruva AB
Drottning Ch ristinas väg, 733 36 Sala kommun
www.salasilvergruva.se

nödvändigt får att möta morgondagens mer krävande besökare. Samtidigt behöver man
genomfåra motsvarande lyft av upplevelserna i museet och byggnaderna ovan jord.
Vår strävan är att få besökarna att uppleva gruvan på det sätt den fårtjänar! Sala silvergruva är
ett unikt historiskt besöksmål som har potential att åskådliggöra hur det var att leva och arbeta
i gruvan i forna tider. Då behövs investeringar i exempelvis teknik, miljö och säkerhet samt
kompetensutveckling. Risken är att Sala silvergruva utan strategiska investeringar får att
utveckla verksamheten tappar i konkurrensen med andra besöksmåL
Några exempel på investeringsbehov är: Säkerheten i gruvan är en sådan fråga där arbeten
som har uppskattats till ca 500 000 kr behöver genomfåras får att kunna bibehålla nuvarande
nivå på visningarna. Hissarna kräver investeringar på runt 150 000 kr. Vi har behov infår
framtiden av ett samlat grepp på information och tillgänglighet får våra besökare på
gruvområdet, det är uppskattat till ca 150 000 kr.
Utöver behöver museet ovan jord uppgraderas och upplevelsen under jord fårstärkas med
hjälp av film-, ljud- och ljusteknik. Vi har med hjälp av expertis från bl. a Vasamuseet
uppskattat kostnaderna till runt 250 000 kronor. Gruvan som besöksmål behöver fårnyas och
fårändras får att locka besökare att återvända. Det kan ske bl. a genom att öppna fler nivåer i
gruvan. Det finns ett aknt behov av åtgärder får att leva upp till den familjeprägel som måste
till får framtidens besökare och de inledande åtgärder får att säkra området ur miljöhänseende
är uppskattade till 150 000 kronor. Det finns även ett behov av fårbättring av infrastrnktur får
besökarna såsom toaletter på området samt nere i gruvan. Detta får att knnna öka aktiviteter i
gruvans fest- och konferenssalar, samt runt om på området, ett arbete som kommer att kosta i
storleksordningen 300 000 kr.
Mot bakgrund av detta ansöker vi nu om ekonomiskt stöd på l ,5 miljoner kronor får att
finansiera nödvändiga investeringar. Investeringar som ska rusta Sala silvergruva får att svara
upp mot våra framtida besökares fårväntningar.

För Sala Silvergruva AB

,;{v~"' ·.. el,. ~ Le
Lena Hjel -W allen
Ordfårande

/

Utd;:--·-·
Katarina LitzeJ
VD

sala Silvergruva AB
Drottning Ch ristinas väg, 733 36 Sala kommun
www.salasilvergruva.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-03-31
Dnr 2014.449 -il KH nr 22

§ 41

Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB
INLEDNING
Uppdatering av nuvarande bolagsordning för Sala Silvergruva AB med anledning av
förändringar i lagstiftningen.

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2014/58/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning,
kommun chefen.
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 47.
Reviderad Bilaga KS 2014/58/2, förslag till bolagsordning.
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-13, §53.

Yrkanden
Joachim Nordlund (V) yrkar
att ärendet återremitteras med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande
kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4 i bolagsordningen. Lydelsen blir då:
"Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som
ett levande kulturarv och nationellt och internationellt besöksmål".
Carola Gunnarsson (C) och Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall till återremissyrkandet

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

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande
kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4 i bolagsordningen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

JE NNY NOLHAGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.
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MISSIV
Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB
Inledning
Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB behandlades vid
kommunfullmäktiges sammanträde den31mars 2014, § 41. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett
levande kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4, i bolagsordningen.
l förslaget till bolagsordning under§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet, har
den nya formuleringen lagts till och paragrafen har följande lydelse: "Ändamålet
för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett levande
kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmåL

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS
2014/58/2.

jenny Nolhage
kommunchef

l

Reviderad Bilaga KS 2014/58/2

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.

Bolagsordning
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§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Sala Silvergruva AB (Publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gruvturism och därmed
sammanhängande turismverksamhet samt ansvara för kultur- och naturmiljövård för
hela området. Vidare ska bolaget äga, förvalta och utveckla byggnader, grönområden,
gruva över och under jord.
Verksamheten ska, inom ramen för kommunallagen och de utökade befogenheter som
följer av lagen om vissa kommunala befogenheter, följa kommunalrättsliga principer i 2
kap. kommunallagen.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett
levande kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmå l.

§ 5 Handlingars offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller
för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighetsoch sekretesslagen.
§ 6 Frågor av större vikt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.
§ 7 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner

(8 000 000) kronor.
§ 8 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000.
Aktierna kan utges i två slag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en Baktie medför en röst. A-aktier kan utges till ett antal av lägst 11 250 stycken och högst

45 000 stycken och B-aktier till ett antal av lägst 8 750 stycken och högst 35 000 stycken.

l
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Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och serie B ha företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet
aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut skall aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av
endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoplianer eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoplianer som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

§ 9 Styrelsen
styrelsen skall bestå av fem ledamöter med tre suppleanter. Två av ledamöterna och en
suppleant utses årligen av kommunfullmäktige i Sala kommun för tiden från ordinarie
bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma. A-aktieägarna nominerar en ledamot
och B-aktieägarna nominerar två ledamöter och två suppleanter för tiden från ordinarie
bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Ordförande i styrelsen utses
av kommunfullmäktige bland de av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna.
§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
revisorssuppleant.
Kommunfullmäktige skall utse minst en och högst fem lekmannarevisorer med lika
många suppleanter.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman, genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri (eller annan
rikstäckande dagstidning). l de fall som avses i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall även kallelse ske genom brev med posten till de aktieägare som är kända för
bolaget.

§ 12 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Godkännande av dagordning

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrap port

7.

Beslut
a)

Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c)

Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

d) Om styrelsearvoden och övriga arvoden
8.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor

9.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari-31 december.
§ 14 Rättigheter enligt aktiebolagslagen

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontofäring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18
§första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som
följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 15 Kommunstyrelsens granskningsrätt

Kommunstyrelsen i Sala kommun äger rätt att när som helst granska bolagets
verksamhet och räkenskaper.

§ 16 Ändring av denna bolagsordning
För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i
Sala.

Fastställd av kommunfullmäktige i Sala kommun den 2014-xx-xx.
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§ 92

Förslag till ny sotningstaxa 2014
INLEDNING
sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08 %för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2013 års taxa från och med 2013-07-01 och som avser att tillämpa
2014 års taxa från och med 2014-04-01. sotningstaxan uppräknas med denna procentsats.

Beredning
Bilaga KS 2013/87/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2013/87/2, ny sotningstaxa
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till sotningstaxa 2014 i enlighet med Bilaga KS 2013/87/2, med en
timersättning på 423 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till sotningstaxa 2014 i enlighet med Bilaga KS 2013/87/2, med en
timersättning på 423 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Förslag till ny sotningstaxa 2014
sotningsindex för 2014 är fastställt till 1,08 %för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2013 års taxa från och med den 1 juli 2013 och som avser att
tillämpa 2014 års taxa från och med den 1 apri12014.
Kommunfullmäktige har i beslut§ 73/2005 delegerat till kommunstyrelsen att
justera taxan i enlighet med sotningsindex.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med bilaga, med en timersättning av 423
kronor, att gälla från och med den 1 april 2014, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Virve Svedlund
kommunjurist

SALAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget l

Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

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

www.sala.se

Virve Svedlund
Kommunjurist
Medborgarkontoret
vi rve. sv edl und@ sal a. se
Direkt: 0224-74 70 11
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sotningstaxa
Objekt i småhus
Kronor från den l apri\2014 exkL moms.
Grundavgift

§ 1.

Inställelse för utförande av arbete enligt§ 2 under ordinarie sotningstur per gång.
l.

Helårsbebott hus
(12,74 minuter x 7,05 kr) 90 kr

2.

Fritidshus
(21,72 minuter x 7,05 kr) 153 kr

§ 2.

Objektsavgift (kr/enhet)

sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal eller bikanaL
l.

Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
a.

eldad uteslutande med olja:
179 kr

b. eldad helt eller delvis med fast bränsle:
214 kr
2. Braskamin
159 kr
3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder
141 kr
§ 3.

Tilläggsavgift
l.

Förbindelsekanal eller bikanal av lägst l. O m längd
a.

1,0 -2,5 m:
27 kr

b.

2,6 -5,0 m:
67 kr

c.

Mer än 5,0 m; timersättning tas ut enligt§ 11.

2. Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal ochfeller horisontell kanal av
högst 2,5 m längd till objekt 1.2.43.
20 kr

2.

Övriga objekt
§ 4. Inställelseavgift

Avgift enligt§ 5.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt
belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas
tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man
och timme med pris, som anges i § 11.
§ 5.

1. sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanaL För den till
rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och
för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

2.

§ 6.

För sotning eller rensning av annat än för objekt i småhus och§ 5.1 angivet objekt
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
Tilläggsavgift

1. Separat rökkanal till sidopanna:
28 kr

2. stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt§ 5.1;
timersättning uttas enligt§ 11. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris
beräknat efter tidsåtgång.

Undersökningsarbeten med mera
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och
timme med pris, som anges i§ 11 samttransportersättning enligt§ 9.

Särskilda bestämmelser
§ 7.

Särskild ersättning

Om vid utförande av arbete enligt§ 2, § 3 och§ 5.2 undantagsförhållande föreligger genom
avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i §
11.
1. sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i
TFN),
2. anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning
av standardverktyg,
3. för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och
andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår
till eller överstiger i§ 11 angiven debiteringsperiod,
4. blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka,
5. användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av
anläggningsfel,
6. fastsättning av arbetsredskap i kanal e.dyl.
§ 8.

Lös väggstege

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe uttas
tilläggsavgift med:
42 kr
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt§ 11, därest tidsåtgången
uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.
§ 9.

Extra inställelse

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan
giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök
ersättning per man och timme med pris som anges i § 11 samt transportersättning. Härjämte
uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt§ 1 eller§§ 4-6 samt en
administrationsavgift av:
63 kr.
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad
km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för
befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat
transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

§ 10. Arbete utom ordinarie arbetstid

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11
samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
§ 11. Timersättning

Timersättning utgår med:
423 kr
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie
arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas
påbörjad halvtimme som hel halvtimme. l övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid
samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
§ 12. Kostnad för teknisk utrustning

r angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande
av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.
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Max Ekberg
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Räddningsnämnd
Räddningsyänstfårbund
Räddningschefer

sotningsindex 2014
För kommun som i avtal med skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av sotningsindex enligt Svenska Kommunfårbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12,
gäller följande sotningsindex från 2014-04-01:
sotningsindex 2014- 1,74 %
(Detta index gäller för kommuner som även år 2013 tillämpade sotningsindex.)
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet
mellan Sveriges skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,22 %), dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari
(-0,2 %).
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Detta görs
genom att multiplicera sotningsindex med en faktor (12/antal månader till l april
kommande år). Om t. ex. sotningsindex införs l maj 2014 ska sotningsindex multipliceras med faktorn (12111), då det är 11 månader fram till l april2015. Likaså måste
motsvarande uppräkning av sotningsindex 2013 dras bort från årets index.
sotningsindex blir således beroende på både när index infördes 2013 och när det
införs 2014, enligt följande:

lnfurande .n

ind~x

l april 21ll3

l maj 2013

l juni 2013

l juli 21ll3

l april2014

1,74%

1,56%

1,34%

1,08%

l maj 2014

1,90%

1,72%

1,50%

1,24%

l juni 2014

2,09%

1,91%

1,69%

1,43%

l juli 2014

2,32%

2,14%

1,92%

1,66%

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr. 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
Max Ekberg, telefon 08-452 78 57 och Edward Hallgren, telefon 08-452 70 46.
Sveriges Kommuner och Landsting
Av ningen fr r tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare
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Ann-Sofie Eriksson
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§ 93

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 2014
INLEDNING
sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08 o/o för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2013 års taxa från och med 2013-07-01 och som avser att tillämpa
2014 års taxa från och med 2014-04-01. sotningstaxan uppräknas med denna procentsats.

Beredning
Bilaga KS 2013/88/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2013/88/2, ny taxa
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll 2014 i enlighet med Bilaga KS
2013/88/2, med en timersättning på 666 kronor, att gälla från och med 2014-04-01,
samt
att den gamla taxan därmed upphävs.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll2014 i enlighet med Bilaga KS
2013/88/2, med en timersättning på 666 kronor, att gälla från och med 2014-04-01,
samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes slgn

Utdragsbestyrkande

""SALA
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Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll2014
sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08% för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2013 års taxa från och med den l juli 2013 och som avser att
tillämpa 2014 års taxa från och med den 1 april2014.
Kommunfullmäktige har i beslut§ 72/2005 delegerat till kommunstyrelsen att
justera taxan i enlighet med sotningsindex.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med bilaga, med en
timersättning av 666 kronor, att gälla från och med den 1 april 2014, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Virve Svedlund
kommunjurist

SALA KOMMUN

Besöksadress: Stora Torget l

Kommunstyrelsens förvaltning

Växel: 0224-74 70 00

Box 304
733 25 sala

kommun.info@sala.se

Fax: 0224-188 50

www.sala.se

Virve Svedlund
Kommunjurist
Medborgarkontoret
virve. sved lund @sala. se
Direkt: 0224-74 70 11
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Taxa för brandskyddskontroll
Tillämpningsområde - Sala kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt
tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Gäller från den 1 april2014 Angivna avgifter exkl. moms.
1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
1

Helårsbebott hus (timpris en!. 4.4/60 x 11,74 x 1,5) 195 kr

2. Fritidshus (timpris en!. 4.4/60 x 20,72 x 1,5) 345 kr
1.2 Kontrollavgift

1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal ( 45 minuter) 500 kr.

2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten
som (1) (20 min) 222 kr
1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.
2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3 Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår
ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

2014 -03- 2 5
l

4. Särskilda bestämmelser

1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie

avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning
för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.
Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller
2.1 samt en administrationsavgift av 111 kronor (Avgiften bör baseras
på tio minuters tidsåtgång).
2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per
påbörjad km av avståndet fram och åter till förättningsplatsen. Vid
beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den
verkliga kostnaden.
3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris
som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som
arbetet föranleder.
4. Timersättning utgår per man med: 666 kronor. För kontroll utförd
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas
påbörjad halvtimme som hel halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
5. l angivna ersättningar ingår kostnaden för tekniska utrustning och
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
5 Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med
av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges
skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.
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§ 94

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155
INLEDNING
Sala kommuns fastighet Katrinelund 1:155 har av kommunen varit uthyrd för fritidsändamåL Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet och därefter har fastigheten
rivits då den var angripen av mögel och ej gick att renovera. Fastigheten som idag
består av tomtmark med ett mindre uthus är nu såld.

Beredning
Handling inkommer,
Bilaga KS 2014/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, Planering och
Utveckling
Bilaga KS 2014/98/2, köpekontrakt
Markingenjör Yvonne Fahlman föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Lirrus Johansson, för
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt
att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala
kommun.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Lirrus Johansson, för
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt
att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala
kommun.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

SALA

1 (1)

Bilaga KS 2014/98/1

2014-04-01

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.

2014 -04- o2

Diarienr~O/J~-> /:.;;t><fJAktbilaga )'
Dpb:
'

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155.
Sala kommuns fastighet Katrinelund l: 155, karta bilaga l, har av kommunen
varit uthyrt för fritidsändamål. Efter att hyresgästen sagt upp hyresavtalet
gjordes en besiktning av huset som visade sig vara i så dåligt skick och
angripet av mögel att det inte gick att renovera. Rivningslov erhölls och
räddningstjänsten hade det som ett övningsobjekt för nyutbildade brandmän.
Fastigheten består idag av tomtmark, 4867 m 2 , med ett mindre uthus. El finns
framdraget till tomten men vatten och avlopp saknas.
Detaljplan för området finns inte och behövs inte för ett kommande bygglov på
fastigheten.
När sanering av byggnaden slutförts lämnades ett uppdrag till Mäklarhuset i
Sala AB att sälja fastigheten. Utgångspriset var 345,000 kronor. Efter
budgivning blev högsta budet 450,000 kronor från Linus Johansson,
Gudmundstorp 152, 733 91 Sala.
Villkor för överlåtelsen framgår av köpekontrakt, bilaga 2.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen anhåller om att
kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund l :155 till Linus Johansson,
för en köpesumma av 450,000 kronor och i enlighet med bifogade
köpekontrakt.
att handlingar i ärendet undertecknas av Samhällbyggnadschefen på Sala
kommun
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Planering och Utveckling

~~

Yvonne Fahlman
markingef\i ör
Bilaga l : Karta
Bilaga 2: Köpekontrakt

SALAKOMMUN

Besöksadress: stora Torget l

Kommunstyrelsens förvaltning

Växel: 0224-74 40 00

Box 304
733 25 Sala

Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se

www.sala.se

Yvonne Fahlman
Markingenjör
Kommunstyrelsens förvaltning

Yvonne.Fahlman@sala.se
Direkt: 0224-74 73 23
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Köpekontrakt
Säljare

Sala Kommun

med 111-del

Box 304

212000-2098
Tel arbete 0224-74 7000

733 25 Sala

yvonne.fahlman@sala.se

överlåter- genom försäljning - till
Köpare

Linus Johansson

med 1/1-del

19890121-6930
Mobil 076-050 71 33

Gudmundstorp 152
733 91 Sala
Fastighet

Fastigheten Sala Katrinelund 1:155
med adress Gudmundstorp 101, 733 91 Sala
Överenskommen köpeskilling - i SEK:

Köpeskilling

******Fyrahundra.Femtiotusen*****"'

450 000 kr

och i övrigt på följande villkor:

§1

Tillträdesdag

Köparen ska tillträda fastigheten den 15 maj 2014 sedan betalning gjorts på det sätt som anges i

§2.
Ändring av tillträdesdag skall meddelas till fastighetsmäklaren.

§2

Betalningsvillkor

Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt:

a. Kontant som handpenning den 24 mars 2014
b. Resterande kontant på tillträdesdagen

50 000 kr
400 000 kr

(På tillträdesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av

likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.)
SUMMA KÖPESKILLING

§3

Villkor om lån

450 000 kr

Köparens upptagande av nya lån utgör inte något särskilt villkor för detta köp, då köparen har
finansiering ordnad.

§4

§5

Handpenning

Parterna har avtalat att köparen ska betala handpenningen enligt§ 2.

Belastningar

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än totalt O

m.m.

kr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten erlagts och inte belastas av servitut och/eller
nyttjanderätt

§6

Faran för

Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse

fastigheten

(den s.k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten
vårdas väl. .
Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen - även om köparen inte tillträder
fastigheten i rätt tid.

PL01614

Mäklarhuset i Sala AB
Rådmansgatan 9
733 30 Sala

Telefon
0224-130 60
Telefax
0224-771 91

Hemsida
www.maklarhusetisala.se
E-post
info@maklarhusetisala.se
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§7

Fördelning av

Säljaren ska betala räntor och andra kostnader för fastigheten som avser tiden fram till

utgifter och

tillträdesdagen. Säljaren ska även betala fastighetsavgift/fastighetsskatt för helt kalenderår 2014.

inkomster

På tillträdesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden
från och med tillträdesdagen till och med utgången av år 2014, samt att övrig nämnd
betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rätt till avkastning från fastigheten.

§8

Lagfartskostnader m.m.

Köparen ska betala kostnader för lagfart, nya lån, nya pantbrev, värdering etc.
Förmedlingsprovision till Mäklarhuset i Sala AB betalas av säljaren enligt separat
överenskommelse. Förmedlingsprovision ska även betalas om säljaren skulle häva köpet enligt§
9 • exempelvis på grund av dröjsmål med betalning enligt§ 2.
Överenskommen förmedlingsprovision ska betalas vid anfordran så snart bindande köpekontrakt
är undertecknat av parterna- samt att särskilda återgångsvillkor uppfyllts.

§9

Kontraktsbrott

Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt har motparten rätt
till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att
häva köpet.
Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur
betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att
omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska
mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.
Parterna är medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts hävning av köpet på
grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det
skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren.

§ 1 O Rådighets-

Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs

inskränkning.

av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller liknande, eller som på något sätt

Anslutnings-

begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma sätt som den används av

avgifter m.m.

säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan
med samtliga kostnader betalda.
Säljaren garanterar vidare att det i dag inte finns några debiterade eller behörigt beslutade
kostnader eller avgifter, som ägaren av fastigheten ska betala, såsom för fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning, samfällighet, gatumarksersättning/gatubyggnadskostnad
(gatukostnader enligt gällande plan) eller för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme.

§ 11 Beskrivning av
fastigheten

Köparen är informerad om sin skyldighet att undersöka fastigheten inkluderande gällande plan- &
byggbestämmelser.
Fastigheten utgörs av en tomt med ett uthus med en areal av 4 867 kvm friköpt tomt.
Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning.
Köparen har ingående undersökt fastigheten och godkänner dess skick. Med bindande verkan
avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.
Köparen är fullt införstådd med att ovanstående villkor är en friskrivning av säljarens ansvar som
avses i Jordabalken 4 kap 19 §avseende s.k. "dolda fel". Köparen får efter köpet inte göra
gällande några påföljder gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och
byggnadstillbehör.

§ 12 Försäljning av
köparens
bostad

Pl01614

Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad.

Mäklarhuset
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§ 13 slutlikvid,
köpebrev,
pantbrev

Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i § 2, ska säljaren till köparen överlämna
kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även
överlämna de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom tomtkarta, ritningar etc.
Fastighetsmäklaren tillhandahåller samtidigt vid behov nytt utdrag ur Lantmäteriets
Fastighetsregister.
Äganderätten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland
annat att säljaren, i enlighet med§ 7, ansvarar för fastighetsavgift-/skatt fram till tillträdesdagen.

Handlingar

Bilagor

Köparen har tidigare fått, tagit del av och är

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är

infOrstådd med:

införstådd med:

0
0
0

0

lnfo, Undersökningsplikt & Felansvar

Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

0
0
0

PL01614

Avstående boendekostnadskalkyl
Kopia tomtkarta

Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister
Objektbeskrivning
Frågelista

lnfo, Sido~änster

Mäklarhuset
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Undertecknande

Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var
sitt samt ett utgör Mäklarhuset i Sala ABs arkivexemplar.
Säljare
Sala den 21 mars 2014

Köpare
Sala den 21 mars 2014

<01-:: / /

/P'

-~

.......tc:..<::::..,L....................?.::::..~:.. . ... . . . .
Linus Johansson

Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas

Ovanstående köpares namnteckning b

aJAMCJ/L~

•••••••••••••••••~~-~•••••••••••••••m•••••••••••••m••••••••••••••••••••••••

Information om handläggning av personuppgifter
Parterna lämnar sitt medgivande till att person- och objektuppgifter får registreras i
mäklarföretagets datasystem i den utsträckning som krävs för det aktuella köpet, men även för
statistisk bearbetning och möjligheter till kunderbjudanden i annan databas. Ytterligare
information om behandling av personuppg.ifter enligt Pul personuppgiftslagen (1998:204)
lämnas av handläggande fastighetsmäklare.

PL01614
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Mäklarhuset
FA STIGHETSINFO

Rådmansgatan 9 · SALA. · 0224/130 60

Fastighet
Beteckning:
Fastigh.reg:
lnskrivn.reg:
Församling:
Adress( er):
Ursprung:
Areal:
Koordinater:

Sala Katrinelund 1:155
Senaste ändring: 2008-07-18
Ändringar t.o.m. 2014-01-17 redovisas
Sala (198101)
Gudmundstorp 101
Katrinelund 1:3
Land: 4867,0 m' Vatten: 0,0 m' Totalt: 4867,0 m'
1. X: 6646928 Y: 1545336 Registerkarta: -SALA

Åtgärder:

Avstyckning, 2008-07-18, 1981-1424

Lagfart
1. Inskrivningsdag: 1966-06-08

Aktnr:
00212000-2098 Sala Kommun
Box 304
733 25 Sala
Fång: Fångestyp kan ej anges 1965-12-28
Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad
Andel: 1/1
Anm: Anm 88/119

716

Taxeringsenheter
1.

Taxeringsenhet, typ: 213 - Småhusenhet, byggnadsvärde < 50 000 kr
Senaste taxering: 2012
Uppgiftsår: 2013
Markvärde: 217 kkr
Summa: 217 kkr
Värderingsenhet: Småhusmark
Tax.värde: 217 kkr Riktvärdeområde: 1981900
Areal: 4867 m' Fastighetsrättsliga förhållanden: Självständig Typ av bebyggelse: Friliggande
Tillgång till VA: Vatten saknas. Avlopp saknas.
Belägenhet: Ej strand eller strandnära (mer än 150m)

Tidigare taxering
1.

Taxeringsenhet, typ: 213 - Småhusenhel, byggnadsvärde <50 000 kr
Tidigare taxering: 2009
Uppgiftsår: 2011
Markvärde: 217 kkr
Summa: 217 kkr

.......... Lantmäteriet 2014-02-07 ..........
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Mäklarhuset i Sala AB
Rådmansgatan 9
733 30 Sala
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E-post
info@maklarhusetisala.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Dnr 2014/115-0

§ 95

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö
INLEDNING
Carola Gunnarsson (C) inkom 2014-01-20 med rubricerad motion. Motionären föreslår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande.

Beredning
Bilaga KS 2014/89/l, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/89/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren
Bilaga KS 2014/89/3, motion

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Utdrag

kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde

~~~~

1 (2)

.

g
SALA
~KOMMUN

2014-03-25

Bilaga KS 2014/89/1

DIARIENR: 2014/115
SKRIVELSE

SALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Per-Olov Rapp

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.
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Svar på motion om nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö
Carola Gunnarsson (C) inkom den 20 januari 2014 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så
att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande.
Motionären skriver att de nya EU-regler om offentlig upphandling som antogs i
Europaparlamentet i januari 2014 är en seger för kvalitet och miljö. Det öppnas nya
möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet.
Dessutom kommer de nya EV-reglerna att välkomnas av svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster av hög kvalitet. just kvalitet,
arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig upphandling i
EU, enligt beslutet i Europaparlamentet Reglerna innebär nya möjligheter för
upphandlare som vill göra kloka inköp till den lokala och regionala offentliga
verksamheten.
Motionären framhåller att det nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande
reglerna i Sverige, så att onödiga byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner.
De lokala upphandlarna avgör i slutänden inköpa av varor och livsmedel av rätt
kvalitet så att barn och äldre ska kunna äta bra och näringsriktig mat i skolan och på
äldreboen den.
Ekonomikontoret har yttrat sig över motionen.
Sala kommuns upphandlingsfunktion har genomfört en kartläggning av sin
verksamhet i syfte att uppnå en strukturerad och effektiv upphandlingsverksamhet
Målbilden är att uppnå största nytta av befintliga skattemedel samtidigt som
verksamhetens behov säkerställs med avseende på rätt kvalitet. Detta ska göras
samtidigt som kommunens ambitioner om miljöhänsyn och social hänsyn uppfylls.
Ett av de identifierade fokusområdena är att se över upphandlingspolicyn samt
riktlinjerna för upphandling i Sala kommun då dessa dokument är nära
sammankopplade.
Ett annat identifierat fokusområde är verksamhetsutveckling och framtagning av
mallar. l malltexterna finns planer på att införa fasta texter innehållande social
hänsyn och arbetsmiljövillkor. Dessa är mindre objektsspecifika än miljökrav och
därmed mer lämpade att ha som standardtexter.

SALAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget l

Kommunstyrelsen
Box 304
733 25 sala

Växel: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se

www.sala.se

Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande

per-olov.ra pp@sa la.se
Direkt: 0224-74 7100

ii'
r;; sALA
KOMMUN

Kommunstyrelsen
EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i
medlemsländerna senast våren 2016. Ambitionen är att inför att den nya lagen
träder i kraft redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som
ger Sala kommun möjlighet att snabbt vara anpassade till de eventuellt utökade
möjligheter som den nya lagen medger.
Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat om
att skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och
medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa
sociala och miljömässiga krav vid upphandling. I grunden bygger EU:s förslag till nya
regler på den så kallade 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt där EU särskilt
pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland annat öka
tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Per-Olov Rapp (S)
Ordförande kommunstyrelsen

2 (2)
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Bilaga KS 2014/89/2

EKONOMIKONTORET

SALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
EKONOMIKONTORET

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.

Yttrande avseende Carola Gunnarsson (C) Motion om nya
upphandlingsregler för kvalitet och miljö
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Upphandlingsfunktionen har genomfört en kartläggning av sin verksamhet i syfte att
uppnå en strukturerad och effektiv upphandlingsverksamhet. l kartläggningen har
fokusområden identifierats. Vår målbild är att vi ska uppnå största nytta av
befintliga skattemedel samtidigt som verksamhetens behov säkerställs med
avseende på rätt kvalitet. Detta ska göras samtidigt som de ambitioner som
kommunen har avseende miljöhänsyn och social hänsyn uppfylls.
Ett av de identifierade fokusområdena är att se över upphandlingspolicyn. l det
arbetet kommer även en översyn av riktlinjerna för upphandling i Sala kommun att
ingå då dessa dokument är nära sammankopplade.
Ett annat identifierat fokusområde är verksamhetsutveckling där en tidig aktivitet
är framtagande av mallar. l malltexterna finns planer på att införa fasta texter
avseende social hänsyn och arbetsmiljövillkor då dessa är mindre objektsspecifika
än miljökrav och därmed är mer lämpade att ha som standardtexter.
EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i
medlemsländerna senast våren 2016. Vår ambition är att inför den nya lagens
ikraftträdande redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som
ger oss möjlighet att omedelbart anpassa oss till de eventuella utökade möjligheter
som den nya lagen medger.

Sala den 26 februari 2014

Jonas Köping, Upphandlare

Per Eriksson, Upphandlare

jAktbilaga
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Bilaga KS 2014/89/3

CENTERPARTIET

Till kommunfullmäktige i Sala kommun

Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö
De nya EU-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i
onsdags är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och
onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning.
Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga
upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet.
Dessutom kommer de nya EV-reglerna att välkomnas av svenska
livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet.
Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i framkant när det
gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och
omsorg om miljön.
just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig
upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet
Det är bra, och det innebär nya möjligheter för upphandlare som vill göra kloka
inköp till den lokala och regionala offentliga verksamheten.
Nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande reglerna i Sverige så att onödiga
byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner.
Men till sist är det ändå vi som lokala upphandlare som har avgörandet i vår hand.
Det är upp till oss att köpa in råvaror och livsmedel av rätt kvalitet så att våra barn
och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i skolan och på äldreboendet
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kommunstyrelsen
att ta fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor
och omsorg om miljön blir vägledande.

21 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEONINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-04-01
Dnr 2014/81~ 1

§ 96

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet"
INLEDNING
Mårten Öhrström (C) inkom 2014-01-14 med rubricerad motion. Motionären föreslår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik,
så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt i hela kommunen under en begränsad tid.

Beredning
Bilaga KS 2014/90/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/90/2, yttrande från Företagarcentrum
Bilaga KS 2014/90/3, yttrande från medborgarkontoret
Bilaga KS 2014/90/4, motion
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat turist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt
att därmed anse motionen bifallen
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat turist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt
att därmed anse motionen bifallen

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala -"Silver kortet"
Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala
kommuns kollektivtrafik så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka
kollektivt och turista i hela kommunen under en begränsad tid.
Företagarcentrum och medborgarkontoret har yttrat sig över motionen.
Sala har många platser utanför tätorten som är intressant för våra besökare att ta sig
till, varför ett turistkort är motiverat. Ett turistkort skulle underlätta för Sala
kommuns besökare att uppleva Sala och dess vackra omgivningar på ett smidigt sätt,
framförallt om besökaren kommer resande med tåg eller buss.
Viktigt är att samordning sker mellan guidade visningar och allmänna
kommunikationers tidtabeller runt om i kommunen.
Ett turistkort skulle komplettera turistbyråns utbud av service och tjänster till
turistbyråer/besökare.
I många kommuner är turistkort för allmänna kommunikationer såsom buss,
regionaltåg, tunnelbana mm förenat med att kunna ta del av många olika rabatter
och tjänster som gör det billigare och enklare att ta del av allt en kommun har att
erbjuda turister, s.k. turist- och kultur kort.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat
turist- och kultur kort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man
som besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av
olika rabatter och tjänster under en begränsad tid
att därmed anse motionen bifallen

Per-Olov Rapp (S)
Ordförande kommunstyrelsen

SALAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget l

Kommunstyrelsen
Box 304

Växel: 0224-74 70 00

733 25 Sala

kommun.info@sala.se

Fax: 0224-188 50

www.sala.se

Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande
per -o lov. ra pp@ sala .se
Direkt: 0224-74 7100
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Svar på motion Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet" Diarienummer 2014-81
Vi ser positivt på ett "turistkort" som gäller i hela Sala kommun.
Som motionären, skriver är det oftast i större städer man hittar sådana kort.
Sala har många intressanta platser utanför tätorten som är intressanta för våra besökare att
ta sig till varför ett kort kan vara motiverat. För att nämna några långforsbadet, Silvköparen,
sala Golfbana, Sätra Brunn, Svartådalen, Möklinta, Ransta och Sala Silvergruva.
Ett turistkort skulle naturligtvis underlätta för våra besökare att uppleva Sala och dess
omgivningar på ett smidigt sätt, framför allt om besökaren kommer med tåg.
Viktigt är dock en samordning mellan guidade visningar och allmänna kommunikationers
tidtabeller runt om i kommunen.
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Motion om att skapa ett turistkort för Sala "Silverkortet"
Motionären föreslår en utredning av möjligheterna att införa ett turistkort för
kollektivtrafiken inom Sala kommun där besökaren kan lösa ett kort för en fast
summa under en begränsad tid.

Utifrån Sala turistbyrås funktion som praktisk serviceleverantör till
turister /besökare så anser vi att om produkten tas fram så bör Sala turistbyrå vara
ett bland flera försäljningsställen för "Silverkortet". "Silverkortet" skulle
komplettera turistbyråns utbud av service och tjänster till turister/besökare.

Den strategiska utvecklingen och utredningen av nya turismprodukter och tjänster
bör hanteras av Salas turismstrateg vid Företagarcentrum i Sala som ansvarar för
och innehar resurserna för det strategiska turismarbetet inom Sala kommun.

Informationsenheten
Christofer Berg

SAlAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning

Växel: 0224-74 78 02
Fax: 0224-188 50
information@sala.se
www.sala.se

Box 304
733 25 Sala

Christofer Berg
Enhetschef
l nformationse n heten
christofer. berg@ sala .se
Direkt: 0224-67 78 01
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Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun
Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet"!
Bakgrund
I många större städer finns det så kallade turistkort som innebär att man för en fast summa kan åka
kollektivt och turista i staden under en viss tid l, 2 ... 7 dagar.
Jag vill att Sala kommun skapar ett liknade kort för Sala kommuns kollektivtrafik.
Överfört till Salas kollektivtrafik skulle detta innebära att man som turist/besökare i Salaskulle kunna
lösa ett kort för all kollektivtrafik i Sala kommun.
- VLs bussar, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 569, 869 (461 ?)
- ULs buss 848 till Isätra.
- Silverlinjen
- Bussen från järnvägsstationen till grnvan.
Jag kan ha missat någon, men idi'm är att all kollektivtrafik inom kommunen skall vara med.
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen
att utreda möjligheten att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik så att man som
besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt och turista i hela kommunen under en
viss begränsad tid.

Sala den 29 december 2013
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Sammanträdesdatum

2014-04-01

Dnr 2014/148-7-

§ 97

Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk
INLEDNING
Anders Westin (C), Christer Eriksson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2014-01-24
med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att dels påvisa vilka
insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i och dels ta fram
en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas i framtiden.

Beredning
Bilaga KS 2014/91/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/91/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2014/91/3, motion

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk
Anders Westin (C), Christer Gustafsson (C) och GustafEriksson (C) inkom den 24
januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en
utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att
dels påvisa vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i
och dels ta fram en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas för
framtiden.
Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen.
Samhällsbyggnadskontoret fick in ett ärende om rivningslov i juli 2013. Då
byggnaderna inte omfattas av detaljplan behövs inget rivningslov och ansökan
behandlades som en rivningsanmälan. startbesked lämnades in i december 2013
och fastighetsägaren har därmed rätt att påbörja rivningen.
stadsarkitekten skriver i sitt yttrande att Strå kalkbruk har ett högt kulturhistoriskt
värde och är av stor teknikhistorisk betydelse med hänvisning till bl. a. den industriinventeringen som Västmanlands läns museum gjorde 1999. Miljön avspeglar olika
produktionsperioder och metoder samt är det enda bevarade industriella
kalkbruket i länet och ett av få kvarvarande i landet. Inventeringen påpekar också
att restaurering och skyddsföreskrifter är önskvärda.
Inför rivningen utfördes en kulturhistorisk dokumentation som även den tar fasta
på de värden miljön fortfarande besitter, trots försämrat skick sedan produktionen i
praktiken upphörde under 1990-talet. Dokumentationen beskriver värden kopplade
till bland annat den långa kontinuitet som kalkbruket haft. Både som landmärke för
Sala och som arbetsgivare och identitetsskapare för Salaborna.
l anslutning till rivningsärendet inkom ett utlåtande angående skicket på
centralbyggnaden som användes för att bränna och släcka kalk. Utlåtandet säger att
betongstommen är i gott skick, men att byggnadens skal inom kort bör återställas
för att byggnaden ska ha ett klimatskal för att förhindra fortsatt nedbrytningsprocess. Den mest akuta åtgärden som behövs enligt utlåtandet gäller det förfallna
taket som medför risk för stora personskador.

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Box 304

733 25 Sala

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

Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande

per -olov. rapp@sa la .se
Direkt: 0224-74 7100
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2014-03-25

Kommunstyrelsen
Hösten 2013 skapades en ideell intressegrupp vars syfte är att häva rivningshotet
för att sedan utveckla Strå kalkbruk till en multifunktionell mötesplats.
intressegruppen är nu en förening och har antagit ett visionsdokument som visar på
en mängd olika aktiviteter som de vill bedriva i lokalerna på området.
Efter motionens inlämnande har kommunstyrelsens ordförande tagit ett antal
kontakter och tillsammans med oppositionsråd fört ett antal diskussioner med
representanter för intresseförening Låt Strå och ansvarig ägare, platschef för Björka
Mineral AB i Sala.
Den ideella föreningen Låt Strå har redogjort för ett visionsdokument som illusterar
byggnadernas och områdets möjligheter att bli en "mångfunktionell mötesplats"
över generationsgränserna. Man undersöker möjligheterna till att erhålla olika
bidrag samt få sponsorer tillskjuta nödvändiga pengar för att klara av i en första
etapp säkerställa byggnaderna och kunna vistas säkert i området. Därtill kommer
behovet av inledande investeringar för att göra verksamhet möjlig att bedriva.
Sala kommun har bett Björka Mineral AB avvakta med rivningsåtgärder för att
utröna om föreningen kan gå ibland med sina ansträngningar att initialt visa att
byggnaderna kan säkras och rivningsbeslut inte behöver genomföras. Till dags dato
har Björka Mineral AB tagit stor hänsyn till kommunens begäran.
Kommunen har idag inget intresse av att förvärva byggnader och mark, däremot
finns ett starkt framtida intresse att mark finns tillgänglig för att genomföra en
nödvändig planfrikorsning, undergång, vid Strå. Vidare har kommunen i ett
långsiktigt perspektiv intresse av att utrymme i området finns för ytterligare
anlägga ett järnvägsspår på Dalabanan samt utreda möjligheterna till framtida
användningsområde för t ex bostäder och rekreation.
l en inlaga till kommunen framhåller VD för Holm Trävaror AB att infart via
nuvarande Strås område skulle kunna ta bort järnvägsövergången hos dem och
minska den tunga trafiken på josefsdalvägen och Almgatan.

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

Per-Olov Rapp (S)
Ordförande kommunstyrelsen
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Yttrande angående att initiera en utredning kring Strå
kalkbruk
Ärendet avser: Internremiss om utredning kring Strå Kalkbruk
Fastighet: stadsskogen 2

Byggenheten har mottagit remisshandlingar angående möjlighet att initiera en
utredning kring Strå kalkbruk och dess niirområd~. Byggenheten vill framföra
följande synpunkter.
Ett ärende för riv!1ings!ov !nkom 2013-07-17. Då byggnaderna inte omf~_tt?.s av
detaljplan och därför inte behöver rivningslov behandlades ansökan vidare som en
rivningsanmälan. startbesked lämnades 2013-12-12 och därmed har
fastighetsägaren rätt att påbörja rivningen.
KulLö.:rhisturiska värden

Strå kalkbruk har genom sina kvarvarande byggnader och sin tidigare verksamhet
uppnått ett högt kulturhistoriskt värde. ! industriinventeringen som Västmanlands
länsmuseum gjorde 1999 står skrivet att anläggningen är av stor teknikhistorisk
betydelse. Miljön avspeglar olika produktionsperioder och n1etoder och är det enda
bevarade industriella kalkbruket i länet och ett av få kvarvarande i landet.
Inventeringen påpekar också att restaurering och skyddsföreskrifter är önskvärda.
Inför rivningen utfördes en kulturhistorisk dokumentation som även den tar fasta
på de värden miljön fortfarande besitter, trots nuvarande skick Dokumentationen
beskriver värden kopplade till bland annat den långa kontinuiteten kalkbruket har
haft, som landmärke för Sala och som arbetsgivare och identitetsskapare för
Sdlctbol n a, tnen aven i en t teknlkh.istoriskt då tyggilade(i1d d1 sd pdss välLehålhtd att
tidigare funktion och arbetsvillkor är tydligt avläsbara.
Skick
I anslutning till rivningsärendet inkom ett utlåtande angående skicket på byggnad 5
(centralbyggnaden som användes för att bränna och släcka kalk). Utlåtandet säger
att betongstommen är i gott skick men byggnadens skal inom kort bör återställas för
att byggnaden ska ha ett klimatskal för att förhindra fortsatt nedbrytningsprocess.
Den mest akuta åtgärden som behövs enligt utlåtandet gäller det förfallna taket
vilket medför risk för stora personskador.

SALAKOMMUN

Org.nr
212000-2098

Postadress
Box 304
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Besöksadress Telefon
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E-post: byggmiljo@sala.se
Stora Torget
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Ärendetyp: Övrigt Sala
Diarienummer: SBU 2014-000025

BYGG OCH MILJÖ
Framtid

Kostnader för att bevara och renovera miljöer som dessa kan ses som en god
investering så tillvida att en framtida användning är realistiskt förankrad och
utformad så att den kommer kommuninvånarna till nytta. Hösten 2013 skapades en
ideell intressegrupp vars syfte är att häva rivningshotet för att sedan utveckla Strå
kalkbruk till en multifunktionell mötesplats. Intressegruppen är nu en förening och
har antagit ett visionsdokument som visar på en mängd olika aktiviteter som de vill
bedriva i lokalerna och på området.
Sammanfattningsvis anser byggenheten att ett säkrande samt bevarande av Strå
kalkbruk och en framtida användning som kulturell arena för salaborna vore en
vinst för kommunen, såväl ur den kulturhistoriska som samhällsnyttiga aspekten.

Byggenheten tillstyrker därför motionens förslag om att en utredning ska göras för
att påvisa vilka insatser som behövs för att miljön ska bli säkrare, och att en enkel
plan ska tas fram för hur området kan bevaras och utvecklas.

FÖR BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY

Dan Ola Norberg
stadsarkitekt

Delges

SALAKOMMUN
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Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun
Initiera en utredning kring Strå kalkbruk och dess närområde

Strå kalkbruk är en unik miljö med unika byggnader. De har haft en stor betydelse i Salas
(industri) historia men även ur ett nationellt perspektiv. Numera är det den enda
bevarade industriella kalkbruket i länet och ett av få i landet.
Ett flertal salabor och även människor från andra håll i landet har tagit initiativ för att
undanröja det rivningshot som ligger över lokalerna. l dagarna föreslås en förening
bildas med mål att undanröja rivningshotet och utveckla lokalerna till andra ändamål,
tex kulturevenemang mm.
Ett hot som försvårar frågan om andra användningsområden är bl.a. den risk för olyckor
som föreligger i lokalerna i dess nuvarande skick.
Centerpartiet i Sala kommun anser dock att de ideer och förslag som förts fram i olika
sammanhang kring utveckling av området och dess byggnader är så intressanta att
förutsättningarna för detta bör utredas.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar uppdra
till kommunstyrelsen

Att initiera en utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i
syfte att dels påvisa vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att
vistats i och dels ta fram en enkel plan för hur området kan bevaras och utvecklas för
framtiden.

Sala den 23 januari 2014
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fAktbilaga \

-

23 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET

i~KOMMUN
i sAlA

Sammanträdesdatum

2014-04-01
Dnr 2014/7- 5

§98

Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen
INLEDNING
Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom 2013-11-26 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och grönområden i
Ranstaska skötas om bättre, då dessa successivt håller på att växa igen på grund av
bristande skötsel.

Beredning
Bilaga KS 2014/92/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/92/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2014/92/3, medborgarförslag
Yrkanden
Per-Olov Rapp [S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen
Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom den 26 november med
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och
grönområden i Ranstaska skötas om bättre, då dessa succesivt håller på att växa
igen på grund av bristande skötsel.
Förslagsställaren skriver att sly hänger över cykelbanor till fara för cyklister samt
att sly skymmer gatlyktorna. l strövområdena står torra träd som lutar, vilket är en
säkerhetsrisk för lekande barn. Det saknas också papperskorg vid lekplatserna.
Det är av allra största vikt att kommunen ser över vad som behöver förbättras när
det gäller kommunens cykel-och gångvägar samt grönområden som är till nytta för
medborgarna samt att man kan vistas på dessa ställen på ett säkert sätt.
Ett röjningsarbete utmed gång- och cykelbanor i Ransta kommer att påbörjas under
våren. Röjning för framkomlighet, ökad sikt och säkerhet prioriteras.
På de grönytor där tekniska kontoret är ansvarig för skötseln kommer en
inventering av riskträd att göras. l de fall träden bedöms utgöra en säkerhetsrisk
kommer de att tas ned.
På de tre kommunala lekplatserna i Ransta finns papperskorgar uppsatta. På två av
dessa lekplatser sitter papperskorgen på en belysningsstolpe i direkt anslutning till
lekplatsen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
Att anse medborgarförslaget besvarad
Per-Olov Rapp (S)
Ordförande Kommunstyrelsen

SALA KOMMUN

Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen

Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50

Box 304

733 25 Sala

kommun.info@sala.se
www.sala.se

Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande

per -olov .ra pp@ sa la.se
Direkt: 0224-74 71 00
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Tekniska kontoret
Evelina Söderman
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Svar på medborgarförslag "Ransta växer igen"
Efter förslagets inkommande har de nämnda punkterna inventerats och åtgärder
setts över.
Röjningsbehovet efter gång och-cykelbanor i Ransta är stort och vi planerar att påbörja röjningsarbetet under våren. Röjning för framkomlighet, ökad sikt och säkerhet kommer att prioriteras.
På de grönytor och strövområden dar uata;park är ansvarig för skötsel kommer en
inventering av riskträd att göra~. I dc f~ll tr5c!cn bedöm~ ·.yara en säk::;rhctsrisk,
kommer de att tas ned.
På de tre kon1munala lekplatserna i Ransta finns papperskorgar uppsatta, På lvå av
lekplatserna sitter papperskorgen inte inne på lekområdet utan på en belysning,.
stolpe i direkt anslutning till lekplatsen. Som de används hitimilis har vi inte sett
något behov av kompletteringar.

Förlag till beslut
Tekniska kontoret föreslår att förslaget godkänns.

TEKNISKA KONTORET

Evelina Söderman
Enhetschef

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304

733 25 Sala

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224~188 50
tekniska@sala.se
www.sala.se

Evelina Söderman
Enhetschef
Tekniska kontoret
evelina.soderman@sala.se
Direkt: 0224-74 75 01
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Medborgarförslag
Datum: 2013-11-20
Na m n : -~~J}-~!-~~~-~:_!~~~X~!~[~9-~~!~-~~~!L[~-~~~-i-~Lf!_______________________________________________________________ _

Gatuadress: .Sl.Q._~_c!!_f"!L!:~!-~~~~~-Cl--?-------------------------------------------------------------------------------------------
Po st numme r, ort: __?_?_?__?~-~~~-~!~-----------------------------------------------------------------------------------------------·
Telefon: 0734-388232

l
.

Förslagets rubrik:

Ransta växer igen

l Beskriv och motivera ditt förslag:

Vi vill på detta sätt från Ransta Nästa Bygdegårdsförening uppmärksamma Sa/a kommun om att gång
och cykelvägar samt grönområden i Ra n sta, successivt växer igen p.g.a. bristande skötsel.
En konsekvens är att sly hänger över cykelbanor till fara för bl. a. cyklister (med all säkerhet även till
nackdel för kommunens snöentreprenörer) samt skymmer gatlysena.
J strövområden står torra träd på trekvart och Jutar, vilket är en uppenbar risk för lekande barn. Vi
saknar även papperskorg vid lekplatserna.

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.

Underskrift:

SALA KOMMUN
Kommunfullmäktige
Box 304
733 25 Sala

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

kommun.info@sala.se
www.sala.se

Virve Svedlund
Kommunfullmäktiges sekreterare

virve.svedlu nd@sa la.se
Direkt: 0224-551 03

R
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OM MEDBORGARFÖRsLAG

Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du ideer och förslag på hur Sala
kommun kan bli bättre? Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag
direkt till kommunfullmäktige.
Följande gäller om du vill lämna ett medborgarförslag (utdrag ur "Arbetsordning för
kommunfullmäktige'; kommunal författningssamling 354/2003):

Medborgarförslag
§29a

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av
en eller flera personer. Namnförtydligan de, adress och telefonnummer skall anges.
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.
Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall
förslagsställaren underrättas.
Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när
förslaget behandlas.
Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Det skriftliga medborgarförslaget skickas till
Kommunfullmäktige
salakommun
Stora Torget l
733 25 Sala
Ytterligare upplysningar om medborgarförslagsverksamheten
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson
Tfn 0224-103 10, e-post: tommy.johansson@sala.se
Kommunfullmäktiges sekreterare Virve Svedlund
Tfn 0224-551 03, e-postvirve.svedlund@sala.se.

2010-09-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-04-01
Dnr 2014/120-}

§ 99

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhuset och takryttaren
INLEDNING
Lars M Johnson inkom 2014-01-20 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att det sätts upp belysning på Rådhusets fasad ut mot Stora torget och
på takryttaren.
Beredning
Bilaga KS 2014/93/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/93/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2014/93/3, medborgarförslag
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om belysning av rådhuset och
takryttaren
Lars M Johnson inkom den 20 januari 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att det sätts upp belysning på rådhusets fasad ut mot
Stora torget och på takryttaren.
Förslagsställaren skriver att det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer.
En fasadbelysning på rådhuset skulle göra torget och rådhuset till den självklara
historiska centrala plats, som den är på dagen, även under dygnets mörka timmar.
Det pågår ett arbete med att ta fram en lösning på att göra Stora torget tillgängligt
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. l detta arbete bör en utredning av
fasadbelysning av rådhusets och takryttaren ingå.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
Att anse medborgarförslaget besvarad

Per-Olov Rapp (S)
Ordförande Kommunstyrelsen

SALA KOMMUN

Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen
Box 304
733 25 Sala

Växel: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se

www.sala.se

Per-Olov Rapp
Kommunstyrelsens ordförande
per -olov.rapp@sala.se

Direkt: 0224-74 71 00
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Tekniska kontoret
Åsa Eriksson

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
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Yttrande över medborgarförslag om belysning av Rådhuset och
takryttaren.
Det pågår ett arbete med att ta fram en lösning på att göra Stora Torget tillgängligt
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. I detta arbete bör en utredning av
ev belysning av Rådhusets fasad samt takryttaren ingå.

Lokalförvaltarna

Åsa Eriksson
Enhetschef

SAlAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala
Växel: 0224-74 7910
Fax: 0224-188 50
tekniska @sala .se

www.sala.se

Åsa Eriksson
Enhetschef
Tekniska kontoret
Lokalförvaltarna
asa. eriksso n@sala.se

Bilaga KS 2014/93/3

Sala den 2014-01-16
Till
Kommunfullmäktige
Sala kommun

Medborgarförslag
Ang. belysning av Rådhuset och dess "Takryttare" under dygnets mörka
timmar.

"Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer."
Såstår det så vackert i framtidsplaneringen för Sala stads centrum.

Jag föreslår därför att KF beslutar att ordna med fasadbelysning av rådhusets
fasad mot stora Torget och belysning med några spotlights av den s. k.
Takryttaren å rådhusets tak.

Den ovan föreslagna belysningen skulle ge torget och vårt gamla fina rådhus
tillbaka dess självklara, historiskt centrala plats även under dygnets mörka
timmar.
Med högaktningsfull hälsning
1
'
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Lars M Johnson
Dammgata 11
Sala
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

R-sALA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-01
Dnr 2014/564-3

§ 100

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år
INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning.

Beredning
Bilaga KS 2014/94/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens
förvaltning
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
)iii Roos

Kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

j iii Roos

kommunsekreterare

!
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Kommunstyrelsens förvaltning

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år
Diarie-

Ämne

nummer

Finns inga motioner att redovisa.

l'mSALA
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Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Jill Roas

Ink.

2014 -03- 2 6

Dlarienrzo)4- J E)lJ!+IAktbilaga 2
Dpb:
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Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala
kommun till och med den18mars 2014
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Diarienummer

Ämne

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan
Parti: (MP)
Inkom: 2013-04-29
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden
Beslut:
2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering
Parti: (V)
Inkom: 2013-04-29
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden
Beslut:
2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi
Parti: (M)
Inkom: 2013-05-27
Remiss: personalkontoret
Remissvar: personalkontoret
Beslut: Återremiss KF 2013-10-28

2 (4)
2014-03-18

Kommunstyrelsens förvaltning

2013/277 Motion om strategi för ett växande sala
Parti: (M)
Inkom: 2013-06-19
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling
Remissvar: Företagarcentrum 2013-08-20
Beslut:
2013/419 Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget
Parti: (C)
Inkom: 2013-11-25
Remiss: bildnings- och lärandenämnden
Remissvar:
Beslut:
2013/440 Motion om Turistbyrån
Parti: {M)
Inkom: 2013-11-25
Remiss: Företagarcentrum, medborgarkontoret
Remissvar: Företagarcentrum, medborgarkontoret
Beslut: KF 2014-03-31
2013/49 Motion om att få en giftfri vardag
Parti: (C)
Inkom: 2013-12-16
Remiss: samhällsbyggnadskontoret
Remissvar:
Beslut:
2013/88 Motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar
Parti: (C)
Inkom: 2013-12-16
Remiss: vård- och omsorgsnämnden
Remissvar:
Beslut:
2014/5 Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun
Parti: {MP)
Inkom: 2013-12-16
Remiss: vård- och omsorgsnämnden
Remissvar:
Beslut:

P'mSALA
~KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

2014/46 Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor
Parti: (M)
Inkom: 2013-10-29
Remiss: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen
Remissvar: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen, vårdoch omsorgsförvaltningen
Beslut: KF 2014-03-31
2014/89 Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun
Parti: (M)
Inkom: 2013-12-16
Remiss: medborgarkontoret
Remissvar:
Beslut:
2014/80 Motion om skydd för omsorgstagares pengar
Parti: (C)
Inkom: 2014-01-27
Remiss: medborgarkontoret, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden
Beslut:
2014/81 Motion om turistkort för Sala "Silverkortet"
Parti: (C)
Inkom: 2014-01-27
Remiss: medborgarkontoret, Företagarcentrum
Remissvar: medborgarkontoret, Företagarcentrum
Beslut: LU 2014-04-01
2014/115 Motion om nya upphandlingsregler
Parti: (C)
Inkom: 2014-01-27
Remiss: ekonomikontoret
Remissvar: ekonomikontoret
Beslut: LU 2014-04-01

3 (4)
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2014/148 Motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk
Parti: (C)
Inkom: 2014-01-27
Remiss: samhällsbyggnadskontoret
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret
Beslut: LU 2014-04-01
2014/174 Motion om integration och arbete
Parti: (M)
Inkom: 2014-01-27
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden
Beslut:
2014/175 Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället
Parti: (M)
Inkom: 2014-01-27
Remiss: kultur-och fritidskontoret, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden
Beslut:
2014/332 Motion om ny busslinje till En köping
Parti: (M)
Inkom: 2014-02-24
Remiss: samhällsbyggnadskontoret
Remissvar:
Beslut:
2014/333 Motion om att redovisa nyckeltal
Parti: (M)
Inkom: 2014-02-24
Remiss: ekonomikontoret
Remissvar:
Beslut:

4 (4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
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Sammanträdesdatum

2014-04-01

Dnr 2014/565-.3

§ 101

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett
år
INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
medborgarförslaget från vidare handläggning.

Beredning
Bilaga KS 2014/95/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens
förvaltning

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsens förvaltning

Jill Roas
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Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats
inom ett år
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Jiii Roas
kommunsekreterare
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Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år
Diarie- Ämne
nummer
Finns inga medborgarförslag att redovisa.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
jill Roos

Kommunstyrelsens förvaltning
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FÖR KÄNNEDOM

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till
Sala kommun till och med den18mars 2014
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Diarienummer

Ämne

2013/342 Införande av ny stödfunktion -mentorskap
Förslagsställare: Per Tjärnström
Inkom: 2013-10-10
Remiss: vård- och omsorgsnämnden
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden
Beslut: KF 2014-03-31
2014/6 Alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret Täljstenen
Förslagsställare: Birgitta Sundberger
Inkom: 2013-12-16
Remiss: kultur- och fritidskontoret
Remissvar:
Beslut:
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2014/7 Ransta växer igen
Förslagsställare: Eva Edin
Inkom: 2013-12-16
Remiss: tekniska kontoret
Remissvar: tekniska kontoret
Beslut: LV 2014-04-01
2014/40 Boende för de som inte är kreditvärdiga
Förslagsställare: Per Tjärnström
Inkom: 2014-01-27
Remiss: medborgarkontoret, salabostäder
Remissvar: medborgarkontoret
Beslut:
2014/60 Erbjuda boendestöd till fler kommuninvånare
Förslagsställare: Per Tjärnström
Inkom: 2014-01-27
Remiss: vård- och omsorgsnämnden
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden
Beslut:
2014/120 Belysning av Rådhuset
Förslagsställare: Lars M Johnson
Inkom: 2014-01-27
Remiss: lokalförvaltarna
Remissvar: lokalförvaltarna
Beslut: LV 2014-04-01
2014/253 Föreningarnas Hus framtid
Förslagsställare: Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala
Inkom: 2014-02-24
Remiss:
Remissvar:
Beslut:
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Dnr 2014/566-

§ 102

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska
verkställas
INLEDNING
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts.

Beredning
Bilaga KS 2014/96/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens
förvaltning
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S} yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

c:J(C
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Bilaga KS 2014/96/1

REDOVISNING

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sofia Nilsson

SALA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.
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REDOVISNING

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10, 2009-01-29 att bifalla motion om
redovisning av verkstälian det av bifallna motioner och medborgarförslag.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige erhåller en redovisning av de
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts.
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i tabell på följande
sidor.

Förslag till beslut
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sofia Nilsson
Registrator

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Besdksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 00

Box 304

Fax: 0224-188 50

733 25 Sala

kommun.info@sala.se
www.sala.se

Sofia Nilsson
Registrator
Administrativa enheten
sofi a.ni lsson@sala .se
Direkt: 0224-74 70 56
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REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MOTIONER

Dn r

Ärende

Beslut

status

2011/36

Motion (C) om
skolformsövergripande
kunskapsprofiler i Sala
kommun

KF§
107/2011

Verkställd.

2011/271

Motion (M) om större
valmöjlighet för
matgästerna inom
äldreomsorg

KF§
30/2012

Verkställd.
På äldreboendena finns nu två
rätter att välja på. Menyerna är
även konsistensan passade.

Motion (C) om
införande av juljobb

KF§
151/2013

Verkställd.
Feriejobb erbjudas under 2014.

Motion (V) om
ekofestival i
stadsparken

KF
§ 91/2011

Verkställd.
Ekofestivalen arrangeras 9-10
maj 2014.

KF§
28/2012

Arbete pågår.
Tre personer kommer under
våren 2014 att åka på utbildning i
hur man skriver på lätt svenska.
Målet är kommunfullmäktigeprotokoll på lätt svenska hösten
2014

Motion (C) om att
digitalisera och
därmed effektivisera
dokumenthanteringen
för den politiska
organisationen i Sala
kommun

KF§
54/2013

Verkställd.
Införande av nytt dokument- och
ärendehanteringssystem klart.
Processarbete, utbildning och
implementering pågår.

Motion (C) och (M) om
att låta medborgarna
ställa frågor till
kommunfullmäktige
via chatt

KF§
56/2013

Arbete pågår.
Processarbete pågår.

KF§
57/2013

Arbete pågår.
Riktlinjerna klara för politisk
behandling. Är en del i Digital
agenda med e-strategiskt
programför Sa/a kommun 20142016. Projektarbete pågår.

2013/57
(2012/329)
2013/132
(2011/132)

2014/307
(2010/228)

2014/315
(2011/82)

2014/325
(2011/235)

2014/329
(2011/273)

Motion (C) om
sammanställning av
politiska beslut på lätt
svenska- PoLätt

Motion (C), ta fram en
webbstrategi för Sala
kommun
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2014/339
(2011/289)
2014/340
(2011/295)

2014/346
(2012/57)

2014/347
(2012/66)

2014/351
(2012/123)

2014/357
(2012/147)
2014/358
(2012/152)
2014/360
(2012/157)

2014/361
(2012/188)

Motion (C) om att ta
fram en kommunal
bredbandsstrategi

KF§
25/2013

Motion (C) och (M) om
riktlinjer för hudvårdssamt städartiklar i
förskola och skola

KF§
130/2012

Arbete pågår.

Motion (C) Sala
kommun uppmanas
underteckna
deklarationen för
jämställdhet mellan
kvinnor och män
(CEMRs jämställdhetsdeklaration)

KF§
59/2013

Deklarationen verkställd.
Framtagande av handlingsplan
för jämställhet pågår.

Motion (C), (M), (FP),
(KD)om insatser för att
främja start av
arbetsintegrerade
sociala företag i Sala
kommun

KF§
150/2013

Verkställd.
Vård- och omsorgsnämnden har
överlämnat projektbeskrivning
och förslag på finansiering till
kommunstyrelsen.

Motion (S) om
införande av
studerandemedarbetare inom
kommunen

KF§
133/2012

Arbete pågår.

Motion (M) om
försköningsreglemente

KF§
134/2012

julbelysning inköpt till
stadskärna år 2012

Motion (M) om
byggnation om
bryggor vid Måns
Olsområdet

KF§
135/2012

Arbete pågår.
Beslut om finansiering tas på
kommunstyrelsens
ledningsutskott 2 5 mars.

Motion(C) - Sätt upp
cykelpumpar!

KF§
9/2013

Verkställd.
Sätts upp enligt beslut våren
2014.

Motion (C) om att
förbättra
förutsättningarna för
utbyggnad av
bredband genom
samordning

KF§
24/2013

Arbete pågår.
Processarbete pågår. Ingår i
bredbandsstrategin.

Arbete pågår.
Processarbete pågår.
Presentation i maj

4 {5)
2014-03-25

Kommunstyrelsens förvaltning

2014/362
(2012/191)

2014/365
(2012/212)
2014/367
(2012/330)
2014/383
(2013/70)

2014/523
(2013/50)

Motion (C), gör Ösby
Naturbruksgymnasium
till ett grönt
kunskapscentrum

KF§
22/2013

Verkställd.
Rekryteringsprocess av
projektledare startat.

Motion (M)
Avgiftsbefrielse för
bygglov av solceller

KF§
10/2013

Arbete pågår.
Avgiftsbefrielse kan ges.
Processarbete kring
dokumentation pågår.

Motion (C) om att
landsbygdssäkra
politiska beslut

KF§
152/2013

Verkställd.

Motion (MP) om
stadsodling i Sala

KF§
62/2013

Arbete pågår.
Ingår i Plan för Sala stad.

Motion (M) om praktik
för de
högskoleförberedande
programmen på Salas
gymnasieskolor

KF§
99/2013

Arbete pågår.
Utredning pågår och för beslut i
bildnings- och lärandenämnden
våren 2014.
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REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG

Dn r

Ärende

Beslut

status

2011/186

Medborgarförslag om
ordningsställande av
motionsspår i Bråsta
backe

KF§
22/2012

Verkställd.

2013/35
(2013/342)

Medborgarförslag om
borttagande av höga
kanter vid
Vallaskolan

KF§
175/2013

Arbete pågår.
Ska utföras under våren 2014.

Medborgarförslag om
pendlarparkering vid
järnvägsstationen i
Rans ta

KF§
125/2012

Arbete pågår.
Projektet pågår.

Medborgarförslag om
cykelväg till
Ryttargårde n, SORF

KF§
47/2013

Arbete pågår.
Ej projekterat av Trafikverket
Pengar är avsatta till halva
projektet.

2014/355
(2012/145)

2014/386
(2013/94)
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§ 88

Bokslut 2013 för Sala kommun
Beredning
Bilaga KS 2014/57/1, Årsredovisning 2013
Bilaga KS 2014/57 j 2, indikatorsammanställning 2013
Bilaga KS 2014/57/3, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag
Bilaga KS 2014/57/4, begäran om tilläggsanslag investeringar 2013 till2014
Bilaga KS 2014/57 jS, nämndernas protokoll
Bilaga KS 2014/57 j6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2013
Bilaga KS 2014/57 j7, bolagens årsredovisningar
Handling inkommer,
Bilaga KS 2013/57 jS, socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013
Ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lindström och redovisningsekonom
Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling.
Per-Olov Rapp (S) föredrar socialdemokraternas förslag till bokslut 2013 för Sala
kommun.

Protokollsanteckning
Det antecknas i protokollet att Alliansen lämnar sitt förslag till bokslut 2013 vid
kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2.500 tkr
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016
i enlighet med Bilaga KS 2014/57 ;s, samt
att fastställa Hälsobokslut 2013 för Sala kommun
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärde rna,
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2.500 tkr
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016
i enlighet med Bilaga KS 2014/57 /S, samt
att fastställa Hälsobokslut 2013 för Sala kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013
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KOMMUNSTYRELSEN
Per-Olov Rapp
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Socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013
Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2013 är rekordhögt, +65,1 mkr.
Resultat överstiger avsevärt budgeterat överskott på +9 mkr. l resultat ingår dock
jämförelsestörande intäkter på +29,9 mkr, främst engångsåterbetalningar med +20,4
mkr från AFA Försäkring samt utbetald prestationsersättning för arbete kring de
mest sjuka äldre med+ 7, 7 mkr.
l jämförelse mot budget erhölls extra skatteintäkter, stats- och utjämningsbidrag
+8,8 mkr och +2,4 mkr, sammanlagt +11,2 mkr. Årets avskrivningar är 1,7 mkr lägre
än budgeterat. Efter balanskravutredning och realisationsvinstbeskattning på 4,9
mkr uppgår resultatet till +60,2 mkr, vilket innebär att kommunen upptyller
balanskravet med kraftigt råge, 6 o/o.
Under året har nämnderna fått utökade anslag i tilläggsbudgetar med +4,1 mkr.
Nämnderna redovisar totalt en nettoavvikelse på +28,5 mkr. De största överskotten
visar kommunstyrelsen, +22,3 mkr och Bildnings- och lärandenämnden, + 9,5 mkr.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på minus 3,4 mkr.
Den totala investeringsbudgeten på 165 mkr lämnar ett överskott på +61,2 mkr. Det
kan huvudsakligen hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska
kontoret/kommunstyrelsens lokalprogram +28, 9 mkr, VA-program +17,7 mkr och
gatuprogram +4 mkr.
Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit högre än i bokslut
redovisade genomförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genom
avskrivningar och finansiella kostnader och binder resurser som skulle kunna
använts till annat ändamål. En annan effekt är att avsevärda belopp förts över till
kommande år i tilläggsbudget och därmed successivt ökat investeringsvolymen.
Budgeten 2013 kompletterades med tilläggsanslag på +30,8 mkr. En betydligt
stramare investeringsbudget bör iakttagas i framtiden.
När reviderad budget 2013-2015 antogs av fullmäktige i dec 2012 beräknades läget
på arbetsmarknaden fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det var först framåt
halvårsskiftet 2013 som tillväxten antogs få bättre fart. Det fick till följd att en
mycket stram budget beslutades av kommunfullmäktige för år 2013.

SAlAKOMMUN

Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen
Box 304

Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50

733 25 Sa!a

kommun.info@sala.se

www.sala.se

Per-Olov Rapp
Ordförande kommunstyrelsen

per-olov.rapp@sala.se
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Verksamheterna stod inför stora prövningar. Kommunstyrelsen ålades av
fullmäktige en besparing på 4,2 mkr. Bildnings- och lärandenämnden fick en
besparing på 1 mkr. För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och
omsorgsboenden förstärktes vård- och omsorgsnämndens personalbudget med+
5,2 mkr.
Under hösten 2012 antog kommunstyrelsen en 15-punkts åtgärds- och
kontrollprogram för att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig
ekonomi samt klara god ekonomisk hushållning. Åtgärderna har följts upp
kontinuerligt i samband med månadsuppföljningarna.
Delårsrapporten per den 31 augusti visade att Sala kommun på en stabil ekonomi
och en ekonomi i balans. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfYllde
balanskravet. För 2013 pekade resultatet mot ett överskott på +39 mkr.
Återbetalning från AFA-försäkring med +20,0 mkr och ökade skatteintäkter, bidrag
och utjämning gentemot budget med+ 10,3 mkr förklarade till stor del avvikelsen
från det budgeterade resultatet på +9 mkr.
Kommunstyrelsen har under året genomfört åtta (8)månadsuppföljningar av
ekonomin. Beräknad årsbudgetavvikelse rapporterades under första halvan av året
endast av kommunstyrelsen, maj månad+ 1,5 mkr. Under andra halvan av året
galopperade kommunstyrelsens avvikelse kraftigt, i november+ 10,4 miljoner.
Bildnings- och lärandenämnden redovisade årets första avvikelseprognos först i
samband med månadsuppföljningen i november +2,3 mkr. Månadsuppföljning
december visade +5,3 mkr. Vård- och omsorgsnämndens prognoser har under
hösten visat marginella svängningar, månadsuppföljning november- 5 mkr.
Månadsuppföljning november 2013 (KsLu 17 dec) visade sammanlagt på ett
årsresultat på +49,2 mkr i årsresultat, varav +34,3 mkr i engångsintäkter under
löpande år. Den reella resultatförbättringen pekade alltså på +15,1 mkr.
Ledningsutskottet beslöt lägga redovisningen till handlingarna.
Kommunstyrelsens ledningsutskott fick i samband med sammanställning av
årsbokslut i jan 2014 information om att Bildnings- och lärandenämnden
förväntades ge ett överskott på +9,5 mkr för 2013. Kommunchefen redovisade ett
resultatutfall på + 22,4 mkr för kommunstyrelsen. Samtidigt rapporterades Vårdoch omsorgsnämndens resultat, - 3,4 mkr. Det prognostiserade överskott i
förhållande till rapport i december 2013 ökade alltså för KS och BLN med nästintill
100%.
Det s.k. "oväntade gigantiska överskottet" eller "räknemissen" som debatteras livligt
i media i februari var dock till över 70 %kända och godkända av ledningsutskottet
Vid en närmare analys kan konstateras att nämndernas överskott huvudsakligen
beror på ekonomiska intäktsförstärkningar av engångskaraktär. personalvakanser
och för kommunstyrelsens del sänkta verksamhetskostnader (bl. a. samhällsfinansierade resor och kollektivtrafik +4,2 mkr, lokalförvaltarna +3 mkr, VAverksamhet+ 4,1 mkr samt Medborgakontoret + 2,4 mkr).
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Av Bildnings- och lärandenämndens överskott på +9,5 mkr beror 89 o/o på ökade
bruttointäkter. Personalkostnaderna har minskat med ca 3 mkr till följd av naturliga
avgångar, avgång med pensionsförstärkning samt personalminskning på
kultursko lan. Ingen lärare i det offentliga skolväsendet har blivit uppsagd p.g.a.
arbetsbrist.
Dagens Samhälle skriver i nr 12 2014 att det är lätt att lockas in i lyxfallan när
kontona är laddade med så mycket extrapengar". Det känns angeläget påpeka två
saker i detta sammanhang. För det första. Överskott ett år kan inte föras över till
drift ett annat år annat än att det försämrar resultaträkningen det året. Överskott ett
år kan användas till bl. a framtida investeringar, avbetalning av lån, avsättning till
pensionsskulden eller utökning av resultatutjämningsreserven. För det andra. Vid
en djupgranskning visar årets resultat på underskott i verksamhetskostnader för
Bildnings- och lärandenämnden på -6,6 mkr och för Vård- och omsorgsnämnden på
- 6 mkr. Det inger bekymmer.
Den ekonomiska kontrollen i uppföljning är i hög grad beroende på nämndernas
inrapporterade siffror och kommentarer till och från ekonomikontoret Rutiner och
dialog behöver utvecklas i och kring månadsrapporterna för att tydliggöra för
kommunstyrelsen det ekonomiska läget och eventuella korrigerande beslut under
året om ekonominka besparingar eller ytterligare satsningar. Med erfarenhet av
nämndernas och kommunstyrelsens resultat 2013 behöver kommunstyrelsen se
över ekonomistyrningen och förstärka de ekonomiska kontrollverktygen som ett led
i uppsiktsplikten. Numera deltar förvaltningschefer med resp. ekonom och för
kommunstyrelsen även kontorschefer, under ledningsutskottets
månadsuppföljningar. Redovisning sker mer ingående kring fakta bakom siffrorna,
aktuellt läge och utvecklingstendenser.
Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett
kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten. Årets resultat innebär att Vård- och
omsorgsnämndens underskott inte behöver belasta 2013 års budget. Däremot är det
viktigt att styrelsen och nämnderna uppmärksammar kostnadsutvecklingen i den
mån den inte kompenseras av ökade långsiktigt hållbara intäkter eller långsammare
kostnadsutveckling.
Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk
hushållning och nettokostnadsökningen under året är betydligt lägre än
skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande steg
inkomstutjämningsbidraget markant liksom att kostnaderna för LSS- utjämning i år.
Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl verksamhetsmålen i den
strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade
indikatorer. Indikatorerna visar att på flera områden är målen endast delvis
uppfyllda eller så saknas indikatorer. Kommunen har endast delvis uppnått god
ekonomisk hushållning avseende verksamheterna. En översyn och förbättring av
indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i
samband med anpassning av strategisk plan 2014-2016 till EU 2020-strategin.
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Sedan 2010 deltar Sala kommun i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt
Kommunens kvalitet i korthet- KKlK. Mätningen ger de förtroendevalda ett utmärkt
stöd i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet men också
inspiration till att utveckla styrningen mot ökat fokus på resultat och internt
utvecklings- och förbättringsarbete. Kommunens kvalitet bedöms ur fem perspektiv:
tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet. effektivitet och som
samhällsutvecklare.
2013 års mätning visar ett antal starka sidor (kostnader för särskilt boende,
serviceutbud hemtjänst samt andel inköpta ekologiska livsmedel) men också ett
antal viktiga förbättringsområden (t.ex. bemötande av medborgare, trygghet,
ungdomar i socialtjänsten och andel med försörjningsstöd). Förbättringar i
jämförelse med föregående år är bl. a väntetid förskoleplats, kostnad för barn i
förskolan samt andel som fullföljer gymnasiet. Försämringar i jämförelse med
föregående år är bl. a. andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
på gymnasiet och kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten.
Sala kommunen fortsätter visa goda hälsoresultat sjukfrånvaron ligger sedan några
år tillbaka stabilt under 5% jämfört med 12,25% år 2004. Året visar en liten ökning
med 0,2 %jämfört med 2012. Ca hälften av sjukfrånvaroorsaken är medicinska
besvär såsom förkylning och influensa. Det kan i hög grad hänföras till
influensaepidemin vårvintern 2013. Det är naturligt att kurvan planar ut men ett
fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är
nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro. Den sedan några år skärpta
tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna bidrar förmodligen till den över åren lägre
sjukskrivningsnivån.
Långtidssjukfrånvaron ligger sedan 2011, stabilt kring 42 % av totalt antal
sjukskrivna. sjukfrånvaron för kvinnor är fortsatt låg medan männen sjukfrånvaro
ökat sedan 2010. sjukfrånvaron för kvinnor har minskat något 4,7% (5,0 %), för
män har den ökat till4,3 % (3, 7 %). De åldersgrupper som uppvisar kraftigast
sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare 30-49 år och 50 år och äldre,
en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan 2006. Fortfarande är
sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 66
%av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under 2013, en
klar förbättring med 24 o/o -enheter sedan föregående år.
Befolkningsutvecklingen var positiv även under 2013. Nettoökning var+ 173
personer. Sala kommun har därmed vid årets slut 21 769 invånare. Kommunen
uppvisar 2013 ett "O-balanserat" födelseöverskott men ett positivt inflyttningsnetto
med+ 138 personer från övriga Sverige och +75 från utlandet. Antalet personer som
avled under 2013 blev 221 personer, antalet födda uppgick till 221 personer. Antal
personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1192, antalet
utflyttande från kommunen var 1 019 personer. Faktiskt mottagna flyktingar enligt
ersättningsförordningen var under året 89 st.
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Andra viktiga händelser under året har varit utbyggnad av kommunens stamnät för
bredband, Upptåget med tät och stabil trafik Sala-Uppsala, nytt kollektivtrafikupplägg med fler bussturer i Sala kommun, strategiska markförvärv (bl. a Sala
station och fastigheter Östra kvarteren) samt flytt av verksamheten på Lindgården
tilllediga lokaler på Parklängan.
Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2013
Den senaste skatteunderlagsprognosen i februari 2014 visar starkare
skatteunderlagstillväxt i år men svagare 2015. Konjunkturen ser ut att vända upp
och väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6
procent att jämföra med O, 9 procent i fjol.
En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa åter
igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske
också i kommunsektorns investeringar. Ett omslag från vikande till ökade
lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan.
Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till
att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har
under två års tid legat på en mycket hög nivå. Hushållens konsumtionsutgifter
förväntas framöver att växa i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand
reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.
Sysselsättningen bedöms fortsätta öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska
arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års
sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och
löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och
inflationen mätt som KPlX håller sig runt 1 procent
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt I reala termer, dvs. efter
avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt
stark I år begränsas tillväxten till1,3 procent till följd av sänkta pensioner, men det
är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent Åren 2015-2017
växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala termer.
Den senaste skatteunderlagsprognosen visar på en resultatförbättring 2014 med ca
+ 6,8 mkr till+ 10,2 mkr. Till kommunstyrelsens förfogande ur eget kapital finns
anslaget 1 mkr 2014. Hittills ha redan 873 tkr förbrukats ur kontot
Kostnadstrycket är kommunernas och landstingens stora utmaning. Att
befolkningen växer och att antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer
stora krav på skola, vård och omsorg. Därutöver ökar kostnaderna till följd av
ofinansierade statliga beslut och ambitionshöjningar. Trots att skatteunderlaget
utvecklas förhållandevis starkt i år blir det svårt att klara tillfredsställande resultat
på några års sikt. Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara
framtida åtaganden inom skola och äldreomsorg samt för att kunna göra
framtidsinriktade investeringar.

2014~03-31
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Framställningar om tilläggsbudgetar på investeringssidan måste prövas restriktivt.
Inte bara för att det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och
finansiella kostnader utan också för att kommunen närmar sig taket för upplåning i
Kommuninvest. En hög volym innebär också stora krav på hög takt i genomförandet.
Under senare år har ca 1/3 av beslutade investeringar inte genomförts. Beslutad
volym på investeringar i strategisk plan 2014-2016 är knappt 111,7 mkr.
Utgångspunkten för en god ekonomi är det statliga balanskravet varför budgeterna
över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en
god ekonomisk ställning. Målet om 2 o/o vinstmarginal utan jämförelsestörande
poster bör uppnås inom de närmaste åren.
Begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor 1 285 tkr
1 285 tkr för bidrag till cykelleder

Kommunstyrelsen/Tekniskt kontor 2000 tkr
Lokalförvaltarna. Underhåll Ösby.

Kommunstyrelsen/ Räddningstjänst/Civilförsvar 500 tkr
Statliga bidrag för ändamål som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar och som
uteblivit 2013.
Förslag: Överföring av bidrag till underhåll Ösby 2000 tkr och Räddningstjänst 500
tkr. Sammanlagd driftöverföring 2 500 tkr. I 2014 års budget ligger redan 1 mkr för
cykelleder vilket torde räcka innevarande år. För 2015 finns inga anslag upptagna.

Begäran om överföring av investeringsanslag till2014

Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 49 466 tkr
varav

ft1edborgarkontor
Hemsidan 450 tkr
Bredband landsbygden 1 4 71 tkr

Tekniskt kontor
Gatuprogram 3 4 72 tkr
VA-program 15 317 tkr
Parkprogram 275 tkr
Tekniskt serviceprogram 687 tkr
Gruvans vattensystem 1 619 tkr
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Lokalprogram 25 225 tkr

Räddningstjänsten 950 tkr
Krisberedskap 4 72 tkr
Krisberedskap övergripande ACC LEH 4 78 tkr

Förslag: Begärda överföringar Kommunstyrelsen 49 466 tkr beviljas

Bildnings- och Lärandenämnden 290 tkr
Inköp av trailer, Ösby 290 tkr
Förslag: Begärd överföring Bildnings- och lärandenämnden 290 tkr beviljas

Vård- och omsorgsnämnden
Arbetstekniska hjälpmedel l 070 tkr
Förslag: Begärd överföring Vård- och omsorgsnämnden l 070 tkr beviljas

Summa begärda och beviljade överföringar ti112014

50 826tkr

jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer
dels att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
att godkänna de av nämnderna/ styrelsen redovisade budgetavvikelserna,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2 500 tkr
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016
i enlighet med förslag ovan, samt
att fastställa Hälsobokslut 2013 för Sala kommun
dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013

Per-Olov Rapp (S)
Kommunstyrelsens ordförande

l SAtA KOMMITfil

Socialdemokraternas förslag till TA utifrån bokslut 2013

Kommunstyrelsens förvaltning

RESULTATRÄKNING
(belopp i tkr)

Bokslut

Strat. Plan -14

Prognos

Socialdemokraternas

2013

+beslutade TA

feb-14

Bokslutsförslag

Ink.
Dpb:

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

252 151
29 940

260 437

260 437

260 437

-1250674,088

-1 304 792

-1305 382

-51222

-55 773

-55 773

-1 307 882
-55 773

-1 019 805

-1100 128

-1100 718

-1103 218

skatteintäkter

839 004

855 680

855 891

855 891

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

252 457
4 688

264 993
4178

264 993

Finansiella kostnader

-11 239

259160
4178
-14 174

-14 085

4178
-14 085

65106

4 716

10259

7 759

Extraordinära kostnader

65106

4 716

10 259

7 759

Årets resultat

65106

4 716

10259

7 759

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter

Beslutade TA under 2014
Ekofestival
Vänortsföreningen Sala-Pao
Djurskyddet Hitta katten
Silverstaden IBK
salafestivalen förlustgaranti
Grönt kompetenscentrum

75
25
8
300
65
400

-873

2014-01-09 §4
2014-01-09
2014-03-13
2014-03-13
2014-03-13

§7
§47
§45
§60

2014-03-13 §54

2014-04-01

Förslag bokslutsöverföringar drift
Underhåll Ösby
2 000
Civilförsvar
500
2 500
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INLEDNING

Organisationsschema
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Snabbfakta, 4 år i sammandrag
Bokslut 2010

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Bokslut 2013

79,3

12,5

39,3

65,1

8,0

1,2

3,7

6,0

Nettokostnader, mkr

912,1

1007,6

1012,7

1019,8

- Nettokostnader, mkr justerad

976,1

Nyckeltal/mått
Årets resultat, mkr

Arets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning,
%

med 64,0 mkr

- förändring /rön föregående år, %

6,1

3,2

0,5

0,7

Skatteintäkter, bidrag, utjämning,

995,8

1028,0

1057,7

1091,5

- förändring trön föregående år, %

5,5

3,2

2,8

3,2

Nettokostnadsandel av skatte;n-

98

98

96

93

-4,4

-7,8

-5,7

-6,6

-112,6

-99,6

-94,5

2,5

Balanslikviditet

0,5

0,6

0,6

1,0

Soliditet, %

51

50

50

50

73,0

76,3

121,4

103,8

204,6

245,0

282,9

359,7

Tillgångar per invånare, kr

44862

47050

49870

56217

Skulder per invånare, kr

20658

22337

23311

26558

22,19

22,19

22,31

22,31

21535

21568

21596

21769

690,4

710,8

727,1

745,7

-0,1

2,9

2,3

2,6

mkr

täkter, bidrag och utjämning, %
Finansnetto, mkr
Rörelsekapital, mkr

Nettoinvesteringar, mkr

Långfristig skuld, mkr

Utdebitering

Folkmängd
Löner och sociala avgifter, mkr

- förändring frön föregående år, %

I 2010-års resultat ingår försäljningen av aktier i Salberga fastighetsförvaltning
AB, 64,0 mkr. Försäljningen betraktas som en jämförelsestörande post.

Känslighetsanalys
10 öre i utdebitering

ca 3,8 mkr

1 % förändring, låneskulden

ca 3,6 mkr

1 % medarbetarkostnad

ca 7,5 mkr
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Presentation av kommunens styrmodell
av hur kommunen skall utvecklas är utgangspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION

innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och
de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren.
Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då
görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som
nämnderna tagit fram.
DEN STRATEGISKA PLANEN

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.
I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten
ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen.
DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN

från

är formulerade och grupperade uti-

FYRA PERSPEKTIV:

•

Hållbart samhälle

•

Medborgare

•

Medarbetare

•

Ekonomi

MÄTBARA MÅL är

ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten
åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.
INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämnds specifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna
avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som en
inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.
ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive
verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat
talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.
BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN
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FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE

Viktiga händelser
•

Fortsatt genomförande av kommunens nya organisation gällande from
1/72012.

•

Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.

•

Den första etappen av kommunens stomnät för bredband har byggts.

•

Ett kontaktcenter har startats upp.

•

Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala
kommun. Trafiken är tät och stabil.

•

Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget.

•

Strategiska markförvärv har genomförts. Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett resecentrum varför stationsfastigheten har förvärvats

•

Femton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom
tomtkön under året varav sex i Kumla Kyrkby, sju på Ängshagen samt två
i Viksberg.

•

Optionsavtal har skrivits för byggande av parhus på Ängshagen avseende fyra fastigheter som vid genomförande genererar åtta lägenheter.

•

Styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats.

•

Nyanlända i alla åldrar har ökat kraftigt.

•

Under året som gått flyttades verksamheten på Lindgården till lediga
lokaler på Parklängan. Äldreomsorgen har genom flytten en fullgod
nattbemanning.

Omvärldsanalys
Nedan relateras kortfattat SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen.
Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av 2013. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark 2014. För helåret
2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6 procent att jämföra med 0,9 procent i
fjol.
Bedömning är att framförallt exporten och investeringarna utvecklas betydligt
bättre i år. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar

7 (116)

8(116)
ÅRSREDOVISNING 2013

växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i kommunsektorns investeringar.
Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar
till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har under två års tid legat på en mycket hög nivå. Hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och nivån på sparandet efterhand
reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett
års sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka prisoch löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och
inflationen mätt som KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller
sig runt 1 procent.
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. l reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. l år begränsas tillväxten till 1,3 procent till följd av sänkta pensioner,
men det är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent.
Åren 2015-2017 växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala
termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt.
Den fortsatta lågkonjunkturen inn ebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också prisoch löneökningstakten.

Ekonomisk översikt
Sala kommun genomförde 1 juli 2012 en större förändring av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Ett arbete har pågått under 2013 för
att anpassa förvaltningsorganisationen till den politiska organisationen. Organisationsförändringen innebär att vissa jämförelser inte gått att genomföra eller är
osäkra.
ÅRETS RESULTAT

Årets resultat uppgår till 65,1 mkr. Resultatet är avsevärt högre än budgeterat
vilket till stor del beror på återbetalning med 20,4 mkr från AFA Försäkring,
nämndernas överskott 28,S mkr, ökade skatte- och bidragsintäkter, 8,9 mkr och
reavinster, 4,9 mkr. Nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 4,9
mkr. Kommunen har erhållit prestationsersättning för arbetet med sjuka äldre,
vilket förbättrar kommunens resultat med 7,7 mkr. Bidraget borde enligt rekommendationen bokförts 2012.
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Resultatutveckling 2009-2013, mkr
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BALANS KRAVET
Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre
än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat
65,1 mkr justeras med realisationsvinsterna 4,9 mkr. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 60,2 mkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet.
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING - MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning.
Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För
att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden
överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett
konsoliderar ekonomin.
Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning
ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god
måluppfyllelse i årsbokslutet.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2013 beslutat att årets resultat ska
uppgå till minst 1 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet
är 6,0 %.
Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen är 0,7 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är
3,2 %.
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Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten
inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna
inom beslutade anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 28,5 mkr.
De tre finansiella målen - indikatorerna har uppnåtts. Kommunen har ur ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning.
VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verksamheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning
som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som
finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell
konsolidering. Nettokostnadsandelen är 93,0%.

3.

Externa kostnader 2013
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Personalkostnader
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OBidrag
D Entreprenader o köp av verksamhet
.Konsulttjänster
Dlakal· och markhyror,

fastighetsservice
. Övriga verksamhetskostnader

De externa bruttokostnaderna har mellan 2012 och 2013 ökat med 0,7 %. Personalkostnaden, 745,7 mkr är den största kostnaden i kommunens verksamhet och
utgör 73,1 % av verksamheternas kostnader. Personalkostnaderna har ökat med
2,6 %.
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Externa intäkter 2013
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AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna är 1,7 mkr lägre än budgeterat. Detta beror bl a på att budgeterade investeringar är högre än redovisade investeringar. Den del avskrivningarna
som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott. En
för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som skulle kunna användas till annat.
PENSIONER

Kostnaderna för pensioner har blivit 1,2 mkr högre än prognostiserat vilket bl a
beror på större utbetalningar kopplat till ansvarsförbindelsen och försäkringspremier till SPP.
Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkllöneskatt)

Avsättning för pensioner

Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar
Summa

2011

2012

2013

29,9

30,4

38,2

574,5

573,8

611,7

0,0

O

O

604,4

604,2

649,9

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2013 till 649,9 mkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 38,2 mkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning.
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Pensionskostnader, mkr (Inkllöneskatt)

Individuell del
Förändring avsatt

till pensioner

2011

2012

2013

30,3

31,2

31,1

-1,6

-0,7

7,0

1,8

-varav RIPS-ränta

2,4

Pensionsutbetalningar

27,5

28,0

28,3

Summa

54,4

58,5

64,0

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår
till 31,1 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbindelsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och
med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade
pensionen från och med 1998 försäkras.
SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING

Skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen
och svarar för 80 % av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget
med 8,8 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på slutavräkning och inkomstutjämningsbidrag.
Skatter, bidrag och utjämning har från 2012 ökat med 3,2 %. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,7 %.

Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag, utjämning, förändring i procent

7
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O
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- . . - Verksamhetens nettokostnader
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~ SkatteintäkterJ
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FINANSNETTO

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 6,6
mkr. l de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för
pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. l de finansiella
intäkterna ingår förutom bankränta och borgensavgifter, ränta från SHEAB och
utdelning från SIFAB samt Salabostäder. Finansnettot har gentemot budget förbättrats med 2,4 mkr. Nyupplåning har skett med 87,0 mkr.
TILLGÅNGAR, SKULDER

Kommunens totala tillgångar är 1 223,8 mkr varav 1 002,9 mkr är anläggningstillgångar. Det egna kapitalet är 607,5 mkr. Kommunens skulder är 578,1 mkr
varav 359,7 mkr är långfristiga skulder. l de långfristiga skulderna ingår kommunens engagemang i byggandet av Citybanan med 17,2 mkr och skuld för anslutnings- anläggningsavgifter med 13,9 mkr. Skuld för anslutnings- och anläggningsavgifter har tidigare redovisats som kortfristig skuld. Förändringen påverkar balanslikviditeten. Kommunens totala låneskuld uppgår till 347, lmkr, fördelat mellan kortfristig del 18,6 mkr och långsiktig del 328,6 mkr. Långivare till
samtliga kommunens lån är Kommuninvest.
Låneskuld
2013

Lån som förfaller

64

- inom 1 år, mkr

- inom 2-3 år, mkr

173

- inom 4-5 år, mkr

110
2,74%

Genomsnittlig ränta

3,6

Genomsnittlig räntebindningstid, år

SOLIDITET

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten är
50 %. Kommunens ekonomiska styrka oförändrad sedan 2011.
Soliditet (%) 2010

2011

2012

2013

51

50

50

50
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LIKVIDITET

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balanslikviditeten 2013 är 1,0 vilket innebär att de kortfristiga skulderna och omsättningstillgångarna är ungefär lika stora vilket är en förbättring mot föregående år.
BORGENSÅTAGANDE

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 583,0 mkr. Kommunen inställning till borgensåtagande som tidigare har präglats av försiktighet har förändrats
i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB.
RESUL TATUT/ÄMNINGSRESERV (RUR)

Kommunfullmäktige har under 2013 avsatt 15,1 mkr av tidigare års resultat till
en resultatutjämningsfond.
DRIFTREDOVISNING, NETTO
Budget 2013

Bokslut 2013

Awikelse 2013

213,2

190,9

22,3

Revision

0,8

0,8

Överförmyndare

3,1

3,0

0,1

Bildnings- och lärande nämnd

459,0

449,5

9,5

Vård- och omsorgsnämnd

389,3

392,7

-3,4

1065,4

1036,9

28,5

Nämnder/styrelse, mkr

Kommunstyrelsens förv.

Summa

°

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 28,5 mkr. Nämnderna har fått utökade anslag under året med 4,9 mkr.
Kommunstyrelsens redovisar överskott för alla verksamhetsområden. De största
överskotten redovisas för tekniskt kontor, samhällsbyggnadskontor, medborgarkontor, kultur- och fritidskontor och räddningstjänst.
Bildnings- och lärandenämndens redovisar större överskott för verksamheterna
grundskola, förskola, grundsärskola och central förvaltning medan större underskott redovisas för verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Vård- och omsorgs nämndens underskott är huvudsakligen hänförligt till verksamhetsområdena omsorg om äldre och IFA (individ, familj och arbete) . Ett
större överskott redovisas för verksamhetsområdet förvaltningsövergripande
verksamhet.
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INVESTERINGS REDOVISNING, NETTO
Nämnder/styrelse, mkr

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse 2013

Kommunstyrelsens förv.

158,7

99,9

58,8

Bildnings- och lärande nämnd

4,9

3,6

1,3

Vård- och omsorgsnämnd

1,4

0,3

1,1

165,0

103,8

61,2

Summa

Nettoinvesteringarna var budgeterade till 134,2 mkr. Budgeten har kompletterats med tilläggsanslag på 30,8 mkr. Av den totala budgeten 165,0 mkr lämnas ett
överskott med 61,2 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 37 %. 2012 var
budgetavvikelsen 32 %.
Den största avvikelsen, 53,3 mkr är hänförlig till tekniska kontorets lokaIprogram, program för va-kollektivet gatuprogram och samhällsbyggnadskontoret,
3,0 mkr.
Större investeringar, netto mkr

2013

2012

2011

Totalt 2013-2011

IT-investeringar

0,7

0,7

Brandbilar

4,7

4,7

Fastighetsinköp

9,1

9,1

Skolgårdar

0,3

Tillagni ngs-j mottagn ingskök
Ombyggnad rötkamrar

0,7

6,3

7,3

10,8

7,7

18,5

0,1

8,6

8,7

5,0

5,0

8,4

14,1

22,4

66,6

2,7

142,0

Idrottshallen etapp 1

Gärdesta förskola
Äldreboende

72,7

Utbyte ispist ishallen

4,7

4,7

Slangtvättmaskin

1,2

1,2

Ombyggnad hunddagis

1,6

1,6

2,9

2,9

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET

Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Förutom marsuppföljningen har alla uppföljningar och delårsrapporten pekat på överskott för nämnderna. Nämndernas överskott ökade drastiskt i slutet av året. I bokslutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt resultat på 28,5 mkr.
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Medarbetare
Den statistik som här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem.
Statistiken presenteras totalt och förvaltningsvis. De tre förvaltningarna är
Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), Skolförvaltningen (SKF) och Vård- och
omsorgsförvaltningen (VO F).

ANTAL MEDARBET ARE
Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun

Tillsvidare

Visstidsanställda
Totalt

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2002

2009

1855

1872

1871

1772

1651

1623

1629

1627

294

324

397

188

143

115

120

134

104

110

2296

2333

2252

2060

2014

1887

1771

1757

1733

1737

Våra största förvaltningar är Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun
utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 20 % män.

FÖRDELNING AV MÄN/KVINNOR INOM DE OLIKA FÖRVALTNINGARNA
Antal tillsvidareanställda

KSf

SKf

VOf

Kvinnor

183

574

620

Män

144

143

73

Summa

327

717

693

KSf

SKf

VOf

48

98

291

6

26

16

54

124

307

Varav deltidsanställda

Kvinnor

Män

Summa

Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Sala
kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och
att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de
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medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har årsarbetstid införts
inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger
medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det
skapar flexibilitet och ger mÖjligheter att styra resurser till behoven och att samtidigt tillgodose enskilda medarbetares önskemål.
ÅLDERSFÖRDELNING

Genomsnittsålder bland Sala Kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 48 år.
Motsvarande siffra för visstidsanstälIda är 38 år.
ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO

Friskvård
Sala kommun reserverar medel för förebyggande friskvård med motsvarande
minimum 1 200 kr per anställd och år. En översyn av friskvårdsregler har gjorts
för att få en mer enhetlig tolkning och tillämpning i kommunen. År 2013 har antalet regelverk om friskvård minskat till tre, ett per förvaltning, i stället för, som
tidigare, åtta olika. Det fortsatta arbetet med kommunövergripande, subventionerad friskvård har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för
hela kommunen att gälla från år 2014.
Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsprocessen. Uppföljning av samarbetet har genomförts under våren för att ta
vara på förbättringsförslag och nytt avtal har därefter tecknats.
Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kommun. Nytt datasystem har införts för att underlätta
rehabiliteringsarbete. Genom systemet får medarbetare som är frånvarande p g a
sjukdom stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även
chefer påminnelser och stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till uppföljnings- och beslutsunderlag i form av statistik. Previa har under året haft dialogmöten med verksamhetsansvariga representanter för Sala kommun för att
finna lämpliga samarbetsformer beträffande förebyggande hälsoarbete utifrån
kommunens behov och möjligheter.
Arbetsmiljöutbildning, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsombud, har
genomförts under sju halvdagar. Utifrån intresseanmälan har personalkontoret
arrangerat kurser baserat på anmält behov och utifrån tillgängliga resurser. Se
utförligare beskrivning under avsnitt "Kompetensutveckling" nedan.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för 2013 visar totalt 4,9"10. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012. Det är oroande att ohälsotalen ökar trots hälsofrämjande
insatser. Fortfarande har vi dock en total sjukfrånvaro under fem procent, vilket
vi betraktar som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 "lo.
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För närvarande ökar sjukfrånvaron i hela riket. Mellan juli 2012 och juli 2013 har
sjukpenningtalet i Sverige ökat med 10,4 %. Regeringen har därför uppdragit åt
Försäkringskassan att analysera förändringarna i sjukfrånvaron i syfte att öka
kunskapen om bakomliggande faktorer.
Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca hälften, är
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer de som begärt sekretess angående sjukdomsorsak, 22 %. Besvär i rörelseapparaten har
angivits av 14 % och 7 % har uppgivit psykosociala besvär (ca en tredjedel av
dessa har uppgivit stress som sjukdomsorsak).
7%

1%
• Medicinska besvär, 49%

• Sekretess, 22 %
• Besvär j röresleapparaten, 14 %

.VAB,7%
• Psykosociala besvär, 7%
• Orsak ej förmedlad, 1%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8,47

6,3

5,5

4,6

4,1

4,3

4,7

4,9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

74,5

68,6

61,4

52,6

44,3

42,5

41,7

42,3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sjukfrånvaro, kvinnor

9,6

7,9

6,6

5,3

4,5

4,7

5,0

4,7

Sjukfrånvaro, män

5,0

4,7

4,3

3,7

2,7

3,2

3,7

4,3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29 år eller yngre

2,7

3,1

2,8

2,5

2,0

2,7

3,4

3,4

30 -49 år

8,2

7,3

6,4

5,0

3,7

4,2

4,4

4,4

50 år eller äldre

9,8

7,6

6,3

5,1

4,6

4,7

5,2

4,9

Sjukfrånvaro, totalt i %

Sjukfrånvaro, > 60 dgr
i % av totalt antal sjukskrivna

Sjukfrånvaro, kön

Sjukfrånvaro, åldersgrupper
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LÖNER 2013

Arets löneöversyn är genomförd. Total nivå blev 2,5 %. Partsgemensam avstämning av hur processen förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Utvecklingsarbetet fortsätter.
KOMPETENSUTVECKLING

I arbetet med implementering av kommunens organisationsförändringar på olika
nivåer har medarbetare varit delaktiga i olika arbetsgrupper. Arbetet har inneburit kompetensutveckling genom samverkan, nätverkande, projektledning, utredning, dokumentering och presentationsteknik.
Ett omfattande arbete i samband med upphandling och implementering av nytt
lönesystem har engagerat medarbetare från olika delar av kommunens organisation samt från Heby kommun. Medarbetares delaktighet har lett till höjd kvalitet på våra administrativa processer inom området och kompetensutveckling i
vardagen.
Förutom i löpande personalarbete och komplicerade individärenden har personalkontoret utgjort konsultativt arbetsrättsligt stöd för verksamhetsansvariga
chefer i arbete med omställning av Kulturskolan och Kostenheten.
Personalkontoret har arrangerat två utbildningsdagar för kommunens personaIansvariga chefer (ca 100 st) i ämnet "Individuell lönesättning". En dag i januari
med förhandlare från SKL som föreläsare om centrala avtals intentioner och en
dag i november med extern utbildare för mera konkreta tips och verktyg.
En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, med målgruppen chefer och skyddsombud, har arbetats fram aven arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Utbildningen är baserad på arbetsmiljöiagen och modellen för samverkan
enligt FAS. Under 2013 har sex kurser genomförts för 74 deltagare. Utbildningarna har handlat om fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och att bemöta hot
och våld i tjänsten.
Ett utbildningsmaterial om rehabiliteringsprocessen har framtagits, presenterats
för chefer och gjorts tillgängligt på kommunens intranät.
Förvaltningen för vård och omsorg har deltagit i SKLs projekt "Leda för resultat".
Även stödresurs från personalkontoret har deltagit i denna utvecklingsinsats.
Övrig förvaltningsspecifik kompetensutveckling planeras och hanteras utifrån
respektive förvaltnings behov och förutsättningar.
TILLBUDSRAPPORTERING

Sala kommun använder systemet Flexite för rapportering av olycksfall och tillbud. För att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras.
Under 2013 kan vi se en fortsatt ökning av användandet av rapporteringssyste19 (116)
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met. Även antalet registrerade skador /olycksfall/ brott visar en ökning. Det
största antalet gäller skolan och incidenter med elever.
Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapporteringssystem för därför
avsedda händelser fortsätter. Risk- och säkerhetsansvarig erbjuder utbildning
och stöd för användande av Flexite-systemet på begäran och utifrån anmält behov under året.
BEMANNING

Av statistikuppgifter från kommunens lönesystem kan vi se hur många, och när,
befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per
år.
2014

2015

2016

42

46

68

Antal

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid rekrytering till vissa befattningar et ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare med
lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker).
På grund av sparbeting, minskade elevkullar samt förändrad organisation och
effektiviseringsarbete inom skolförvaltningen har övertalighet uppstått under
året. Uppsägning p g a arbetsbrist för åtta medarbetare har genomförts. Arbetsgivaren har erbjudit pensionsförstärkning enligt kollektivavtal till en medarbetare.
Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen
avslutas. Under år 2013 har sex rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på
grund av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats.
MEDARBETARSAMTAL

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare
inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig
på vårt intranät. I stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. En
avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen
för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med
löneinslag som vi tillämpar eenligt FAS dialogmodell).
SAMVERKAN

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Ändringar i organisationen har
medfört behov av att se över struktur och arbetssätt gällande samverkansgrup-
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per. l dialog och med stöd av dokumenterat material har arbete med implementering pågått och kommer att fortsätta i ständig förbättring.
Sala kommun har en ledarpolicy som handlar om att leda verksamheter och riktar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling,
således inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete.
För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har förmåga att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt
och en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtroende och respekt.
En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genomförts under året. Arbetsgrupper har därefter uppdragits att arbeta fram handlingsplaner utifrån sina
respektive resultat. Goda exempel och tips till ledningen återrapporteras till SIPU
för att vi senare ska få en samlad redovisning och tips till de kommuner som deltagit. Av resultatet framgår bl a önskemål om mer övergripande information/dialog gällande ändringar i kommunens organisation och om långsiktiga mål.
SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE
Sala kommun arbetar ständigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och
samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla
är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga.
Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och
personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål.
En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras

* dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och
* dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer.
Exempel på aktiviteter och åtgärder under 2013, som syftar mot ovanstående
mål, är:
•

Upphandling av lönesystem har genomförts under 2013. Nytt samverkansavtai med Heby har tecknats gällande utökad samverkan i arbete
med upphandling, löneadministration och systemdrift. Tre löneassistenter har centraliserats vilket gör det möjligt att ytterligare effektivisera
kommunövergripande administrativa rutiner.

•

Delegationsordningen har förädlats och anpassats utifrån organisationsförändringar och politisk viljeinriktning.

•

En utredning om "Heltid rättighet - deltid möjlighet" har gjorts av personalkontoret under hösten 2012 och kompletterats efter ytterligare omvärldsbevakning under första halvåret 2013.

•

Ökat antal medarbetare har, genom lokala kollektivavtal, beretts möjlighet att växla semesterersättning mot lediga dagar.
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o

Ett verktyg för lönesättning i praktiken har tagits fram av personalkontoret och presenterats för chefer och ledningsgrupper.

o

Nyanställdas dag genomfördes under hösten .

o

Nya rutiner för ceremoni i samband med medarbetares 25-årsjubileum
som anställda inom Sala kommun har utarbetats. Årets ceremoni genomfördes den 27 november och antalet 25-årsjubilarer 2013 var 45 st.

o

Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har setts över
och resulterat i att friskvårdskuponger införs från 2014.

o

PA-handboken på kommunens intranät uppdateras ständigt. Bl a har rekryteringsprocessen dokumenterats som ett informations- och planeringsverktyg i syfte att underlätta för rekryterande chefer och som
kvalitetssäkring. Exempel på chefsrekryteringar till kommunens ledningsgrupp som gjorts under 2013 är kommunchef, förvaltningschef för
vård och omsorg och chef för räddningstjänsten Sala/Heby.

o

Styrdokument om kränkande särbehandling har uppdaterats.

o

Sala kommun har representerats i "Vägledarforum" för studenter på
MDH.
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Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs
i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs samman och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden.
I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar
ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i
vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå.

Sala kommun

Sala-Heby Energi
AB 87.5%

Sala bostäder AB
100%

Sala Silvergruva AB
81%

Sala
I ndustnfastlgheter
AB 100%

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB.
Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits
proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla
delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten
enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring
av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i årets resultat.
Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka i de
flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga rapporterna.
SALA HEBY ENERGI AB
Ekonomi

Mot bakgrund av den plan som gjordes upp för perioden fr.o .m. 2012 och sex år
framåt, som innebar, att trots en rad förväntade förändringar i förutsättningar,
såsom mindre energianvändning p g a både energi effektivisering och klimatpåverkan, skall resultatet på koncernnivå ligga på nivån 11-12 MSEK per år. Jämfört
med 2011 är det en årlig resultatförbättring på detta belopp, då resultatet låg på
ungefär noll.
23 (116)

24 (116)
ÅRSREDOVISNING 2013

För 2012 uppnåddes resultatet och glädjande kan konstateras att det gör det
även för 2013. Resultatet före bokslutsdisposition och skatt uppgår till 10 935
KSEK, då har inte de utlovade AFA-pengarna tagits in i resultatet, då det inte har
utdelats ännu för kommunala bolag. Om dessa pengar också tas in i resultatet är
resultatet före bokslutsdisposition och skatt 11 748 KSEK. Resultatnivån har
kunnat bibehållas på 2012 års nivå, och därmed motsvarat förväntningarna trots
låga elpriser och en mycket varm höst ända fram till årsskiftet, tack vare minskade kostnader inom i stort sett alla kostnadsslag, men markant avseende arbetskraft, transitering och egna elinköp på elnätet. Minskad arbetskraftskostnad
beroende på att avgångar inte ersatts utan i något fall. Resultatförbättringen har
också förbättrat kassaflödet och därmed koncernens likviditet, men ytterligare
förstärkning är en prioritering. Investeringarna under året har uppgått till 8 650
KSEK jämfört med 14 420 KSEK 2012.
Investeringen har främst gått till vädersäkring avelnät, som under året haft en
låg störningsfrekvens och leveranskvalitetsförbättring på Värme och då inte
minst i Heby.

Verksamhet
Fortfarande är verksamheten inne i en konsolideringsfas, men med mycket planering. En viktig del i framtiden är olika samarbeten. Exempel på detta är flera
och på olika områden. Operativt har vi ett samarbete av entreprenadkaraktär, för
värmeanläggningar i Heby norra kommundel. Denna typ av samarbete ser vi
gärna att de fördjupas och ökar i omfattning. Ett annat är att vi är med i Sala
kommuns koncernledningsgrupp, i syfte att verka för en helhetssyn inom koncernperspektivet.
I övrigt har det hänt mycket runt solel både direkt och indirekt. Det sistnämnda
genom att Solelföreningen i Sala och Heby ek. förening byggt ytterligare två nya
stora anläggningar, så nu äger föreningen sex anläggningar. SHE är medlem i föreningen, och också köpare av elenergin, som säljs till våra kunder i produkten
SolSHEn. Direkt har vi tillsammans med lokala installatörer börjat sälja solelanläggningar. Detta för att bidra till att få igång en reguljär marknad, nu när priserna är konkurrenskraftiga. I övrigt pågår en hel del kopplat till klimatstrategin i
Sala och HEBY 2030.
Under året har ett ledarskapsprogram genomförts.
Aret var ett jubileumsår, nämligen 40 år, som uppmärksammats på många olika
sätt, bl.a. på Världsmiljödagen. Gratulanterna gav en slant till SHE:s nyinrättade
miljöfond, som årligen med start Världsmiljödagen (5 juni) i år skall dela ut ett
pris till någon/några som gjort särskilda lokala insatser inom miljö, energi och
klimatområdet.

Framtiden
En utmaning som planeras mycket för är att elcertifikatsystemet upphör 2015 för
Silververket (kraftvärmeverket i Sala). Detta betyder att väsentliga intäkter försvinner. Planering för att motverka detta håller på genom mer samarbeten, effek24 (116)
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tiviseringar och möjligen sammanbyggning av diverse värmenät. Men också besparingar förstås .
Att övergå till LED-teknik i belysning är något som planeras för. Det skulle för
bl.a. gatubelysningsanläggningen i Sala kommun innebära väsentliga energibesparingar.
Introduktion avelfordon står för dörren. l detta vill vi vara en part och pådrivare,
inte minst för att vi har bränslet el, men också i att vi har infrastrukturen i form
av elnätet.
SALABOSTÄDER AB

Ekonomi
Bolaget visar ett gott ekonomiskt resultat och det beror främst på den fastighetsförsäljning bolaget genomfört under 2012/2013 samt ränteläget som fortfarande
ligger på en osannolikt låg nivå. Som bolag behöver vi fortsatt en hög vinstnivå
under många år för att långsamt försöka öka soliditeten i bolaget och minska
lånen. Salabostäder har en hög skuldsättningsgrad och en låg soliditet i förhållande till andra likvärdiga bolag.
Verksamhet
Under 2013 har ett större stamrenoveringsproj ekt startats. Det gäller två fastigheter inom Äkra-området med sammalagt 100 lägenheter. l projektet byts vatten
och avloppsstammar, el och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök totalrenoverat. Hela projektet är planerat med målsättningen att hålla nere hyresökningarna så långt det går med tanke på att de hyresgäster som bor i husen skall
kunna bo kvar och klara ökningarna. Det har i sin tur inneburit att hyresgästerna
fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem veckor mot en
mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fått flyttas på grund av
ålder eller sjukdom. Etapp ett med 20 lägenheter färdigställdes före jul och den
andra etappen skall vara färdigställd i augusti 2014.
Under 2013 har ett helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lägenhet. Nätet följer de rekommendationer som finns från både SABO och Hyresgästföreningen om öppet nät. För våra hyresgäster innebär detta ett teknikskifte
från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med lPTV, lP-telefoni
och ett riktigt snabbt bredband.

Framtid
Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi
fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbestånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är
mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna
räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en
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begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare
en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed
minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet
släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen
med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten.
SALA SILVERGRUVA AB
Ekonomi

Silvergruvan redovisar ett negativt ekonomiskt resultat, som ledningen har inlett
arbete med att analysera i detalj inför 2014. Det bokförda resultatet på -879 tkr
är sämre än 2012. Turismintäkterna minskar från 2012 till 9 671 tkr. (10210 tkr
2012). Det som kan sägas är bl a att under året har satsning på kalenderturer
gett lägre vinst än kalkylerat, Värdshuset har inte nått försäljningsmål, butik och
konferenser har minskat. Vi har ungefär samma antal besökare som 2012 då vi
hade 35681 besökare i gruvan, 2013 kom 34 307 st. Silvergruvans intäkter
minskade med 9 %. Denna utveckling bör sättas i perspektiv att under året sade
marknadsföringsansvarig upp sig i februari och VD i mars. Verksamheten har till
en del stannat upp under denna process, vilket årets resultat återspeglar.

Verksamhet
Då nuvarande VD tillträdde i september, kan denna del i stort huvudsakligen
handla om perioden sept. - dec. Under hösten har ett omfattande arbete inletts
med genomlysning av verksamheten, budget- och uppföljningsarbete i och tillsammans med de enskilda verksamhetsområdena, analyser av utpriskalkyler,
samarbeten, paket med mera. Även ny restaurantchef, tf. marknadsföringsansvarig, samt en ny tjänst som butiksansvarig har tillsatts. Detta rent interna arbete
förväntas ge resultat redan 2014, då ett stort antal åtgärder ska börja bli märkbara utåt.
Det som kan utläsas av kvartalssiffror för resten av året är att våren var sämre än
föregående år, sommaren var godkänd, men att snittnotan per besökare gått ner,
sen hade vi en bra avslutning på året med välbesökt Luciafirande och rekordmånga julbord.
Logidelen visar minskade intäkter trots att antalet gästnätter ligger på ungefär
samma antal som 2012, 3 000 gästnätter, analys pågår varför.
Werdshuset visar minskade intäkter och arbete pågår med analys varför.
Barnturerna ökade och bekräftar att familjer är vår viktigaste målgrupp under
högsäsong. Visningsintäkterna totalt minskade med ca 5 %, till 4 256 tkr. (4488
tkr 2012) men är den resultatenhet som uppvisar klart bäst resultat.
Silvergruvans dagar flyttade 2012 till första helgen efter midsommar, och lades
där även 2013. Besöksantalet ökade till ca 2 800 mot fjolårets 2 000, dock medförde evenemanget ett negativt resultat. På Värdshuset genomfördes sommarpubar, där för lågt besökarantal drog ner det totala ekonomiska resultatet, trots att
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en av kvällarna med Jan Johansen gav en rejäl vinst. Båda dessa arrangemang
utvärderas nu noga inför 2014.
Framtid

Silvergruvan har genomfört en omfattande genomlysning av verksamheten under
hösten och är i färd med att under våren 2014 genomföra de åtgärder analysen
gett vid handen är nödvändiga. Vi beräknar vara redo med det som kan genomföras innan högsäsongen drar igång, för att kunna under 2014 möta den för året
antagna budgeten.
SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB

Ekonomi

Resultatet före finansiella poster visar en förlust på -376 tkr. Efter återföring av
delar av tidigare avsättningar gjorda till periodiseringsfonder är resultatet efter
skatt positivt, 19 tkr.
Verksamhet

Efter att en ny bolagsordning beslutades av Kommunfullmäktige 2011 så har
bolaget övergått från att vara ett huvudsakligen fastighetsförvaltande bolag till
att bli ett mer fastighetsutvecklande bolag.
Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Dis och samtliga lokaler
har varit uthyrda under året.
Framtid

En översyn ska ske på fastigheterna som bolaget äger för att kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella behov av ombyggnationer för att
anpassa fastigheterna till hyresgästernas behov.
Korta fakta om kommunens bolag

Sala Heby
Energi AB

Salabostäder
AB

Sala Silvergruva AB

Sala Industrifastigheter AB-

7938

13 563

-879

19

Rörelseintäkter

259131

196417

11671

924

Kassa och bank

8512

54853

-2297

4975

88

10247

5000

5075

32156

527687

6056

O

48
34

37
25

16
7

O

-varav män

-varav kvinnor

14

12

9

21590

14757

5253

Belopp i tkr
Resultat 2013-12-31

Kommunens aktieinnehav

Kommunalt borgensåtagande

Antal anställda

Totallönesumma
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Målavstämning - God ekonomisk hushållning
Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska
infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära
kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar.
För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmåi definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet.
I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; hållbart samhälle, medborgare, medarbetare och
ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska
mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen 2013-2015.
I detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av
resultaten för det kommungemensamma resultatet.
I avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resultatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål.
I bilagan indikatorsammanställning redovisas samtliga indikatorer som använts
för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.
SAMMANFATTNING
Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett
underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns
ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla
nivån på målsättningen.
Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsen är i många
stycken komplicerat och bör ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då
dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för målsättningen. Nivån
skall dels vara realistisk men samtidigt framåtsyftande och utmanande.
Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK) och arbetar utifrån det med utveckling av målarbetet.

Sammanfattande slutsats
Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning
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ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god
måluppfyllelse i årsbokslutet.
Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning.
Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning.
Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning.
PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen när:
Mål

Måluppfyllelse

-Kommunen är växande

Målet är delvis uppfyllt

-Kommunen har en långsiktigt social hå llbar ut-

Målet är inte uppfyllt

veckling
-Kommunen har en långsiktig miljömässigt hållbar

Målet är delvis uppfyllt

utveckling

Kommentar till måluppfyllelsen för hållbart samhälle
Målsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt, samhällsplanering, samt
en hållbar utveckling socialt och miljömässigt.
Beträffande målsättningen "Ett växande Sala" som täcker in tillväxt och samhällsplanering kan konstateras att målsättningarna till övervägande del inte har
uppfyllts. Befolkningen ökade med 173 personer, ökningen från 2011 fortsätter.
Sala har som mål att förbättra sin placering på Svenskt näringslivs ranking med
20 %. Mätningen visar dock på en försämring på -1,3 %.
Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning genomförd av SCB samt Salas placering på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett
sammanvägt betyg för hur Salaborna upplever Sala som en bra kommun att leva
och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2013 har ingen mätning gjorts.
Rankningen på "Fokus" har försämrats för fjärde året i rad.
Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer som delvis är svårbedömda och i
vissa fall inte heller är helt påverkbara för kommunen. En översyn av indikatorer
till nästa verksamhetsplanering har gjorts och gäller från och med 2014. Helhetsbedömningen är att målsättningarna till övervägande del har uppnåtts.
Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningarna har delvis
uppnåtts.

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen:
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Målsättningar:

Ett växande Sala

En långsiktig socialt
hållbar utveckling

En långsiktig miljömäss ~
ig utveckling

Kommunstyrelsen

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Bildnings- och lärandenämnden

Inte uppfyllt

Ingen indikator

Vård och omsorgsnämn-

Ingen indikator

Ingen indikator

den

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

Sala är en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster när:
Mål

Måluppfyllelse

-Kommunen har nöjda medborgare och brukare

Målet är inte uppfyllt

-Kommunen har en god service av hög kvalitet

Målet är delvis uppfyllt

-Kommunens medborgare kan påverka och har
inflytande

Målet är inte uppfyllt

Kommentar till måluppfyllelsen för perspektivet medborgare
Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två av dessa,
"Nöjda medborgare och brukare", samt "Påverkan och inflytande för kommunens
medborgare" är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarundersökningar. Undersökningen görs vartannat år och 2013 har ingen mätning gjorts.
Utfallet i 2012-års mätning visade att Sala inte nådde upp till målsättningarna för
dessa två mål och måluppfyllelsen för 2013 är bedömd utifrån föregående års
mätning.
Målet "God service av hög kvalitet" mäts genom två olika områden Vård och omsorg samt grundskolan.
För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka, vilket
inte skett, istället har andelen minskat något.
Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen "Brukarna får rätt
service insatser vid rätt tidpunkt av rätt personal" samt "Barn, ungdomar och
vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö". Helhetsbedömningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera underindikatorer som redovisas i indikatorbilagan.

Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbart delvis,
är helhetsbedömningen att kommunen inte nådde upp till målen för perspektivet verksamhet.
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Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Sala är en kommun med bra service och hög kvalite i sina tjänster när:
Målsättningar:

Kommunen har nöjda
medborgare och bru·

Kommunen har en god
service av god kvalitet

kare

Kommunens medbar·

gare kan påverka och
har inflytande

Kommunstyrelsen

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Bildnings- och läran-

Ingen indikator

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Ingen indikator

Delvis uppfyllt

Ingen indikator

denämnden

Vård och omsorgsnämnd

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare när:
Mål

Måluppfyllelse

-Kommunen har en trygg, säker och utvecklande
arbetsmiljö.

Målet är delvis uppfyllt

-Medarbetarna har delaktighet och inflytande

Ingen indikator

-Kommunen har ett tydligt och bra ledarskap

fngen indikato r

Kommentar till måluppfyllelse tör perspektivet medarbetare
Målet "trygg säker och utvecklande arbetsmiljö" följs upp genom sjukfrånvaro
samt rapportering av skador, olycksfall och brott. Sjukfrånvaron har ökat något
jämfört med föregående år. 2013 uppgick den till 4,9 %, 2012 4,7 % och 2011 till
4,3 %. Målsättningen är 5 %.
Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brott har minskat
till 66 % för 2013. Användandet av Flexitesystemet har fortsatt att öka. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och därigenom arbeta förebyggande så
att andelen skador, olycksfall och brott minskar.
Till målen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt och bra ledarskap" har
inga indikatorer satts i den strategiska planen. Dessa mål skall följas upp genom
medarbetarenkäter. Medarbetarenkät har genomförts under året och resultatet
för målen presenteras i indikatorsammanställningen men ingår inte i målavstämningen.
Förvaltningarna och nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit upp egna mål
och aktiviteter även inom dessa målområden. Målavstämningar och bedömning
av genomförda aktiviteter ingår i nedanstående tabell.

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningen delvis uppnåtts.
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Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Sala är en attraktiv arbetsgivare när:
Medarbetarna har
delaktighet och infly-

Har ett tydligt och bra

Sala har en trygg säker
och utvecklande arbetsmiljö

tande

Kommunstyrelsen

Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Bildnings- och läran-

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Ingen indikator

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Målsättningar:

ledarskap

denämnden

Vård och omsorgs-

nämnd

PERSPEKTIVET EKONOMI

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när:
Mål- indikatorer

Måluppfyllelse

Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Målet är uppfyllt

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning
är större än nettokostnadsökningen

Målet är uppfyllt

Nämnderna bedriver verksamheten inom besluta de anslag

Målet är uppfyllt

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet ekonomi
Begreppet god ekonomisk hushållning kan sägas vara ett underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan
användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen.
De finansiella målen har uppnåtts.

Med beaktande av ovanstående har kommunen ur ett finansiellt perspektiv
uppnått god ekonomisk hushållning.
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
VERKSAMHETSANSVAR

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17.

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges
beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör
till jävsnämnden.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för
att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används
på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd .
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan
relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtIig kommunal verksamhet och
har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala
ekonomin.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
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MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

o

Målen bedöms inte vara uppfyllda
Målen bedöms delvis vara uppfyllda

t

Målen är uppfyllda

•

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar

®

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar
PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på
fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar
sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %.
MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på, upplever
trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller
belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser.
Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna
som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner).
MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen
lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, arbeta för att utsläpp från bilar minskar, att driftsformen
olja för uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011, att andelen inköpta ekologiskt producerade
och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ska öka, att Kostenheten skall minska tillagningssvinnet, att biogasproduktionen från
avloppsreningsverket ska öka samt att medborgarna i Sala är nöjda
med gång- och cykelvägar.
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

Medborgarkontor
Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informationsaktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomaterial.
Exponering av tomtutbud, byggande och boende i Sala vid regional ByggaBomässa i Västerås.
Service och information om Sala via hemsidan, mejl, telefon och besöksmottagning till personer som söker allmän information, boende, tomter eller besöker Sala.
Genomförande av Nationaldagsfirande med välkomnande av nya svenska medborgare och utskick med välkomnande och information om Sala till nya invånare.
Erbjudit hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tidsbokning, på
fasta tider och genom uppsökande aktiviteter.
Uppstart av nya områden för Grannsamverkan: Hagaberg, Norr o Sör Kärrbäck,
Häggebäcken, Hedåker.
Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stomnät för bredband pågår. Arbetet
sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen.

Kultur- och fritidskontor
Framtagande aven lokal kulturplan för 2014-2016, i dialog med kulturutövare,
civils am häll et och kommuninvånare.
Ungdomslokalen har utökat mÖjligheten för äldre ungdomar att få träffas och
umgås genom att utöka öppethållande av lokal 17 under sommarperioden.
Beslut har tagits under 2013 att fortsätta utbyggnaden av Vision Lärka genom att
budgetera medel för byggande av omklädningsrum och två läktare under 2014.

Samhällsbyggnadskontor
Slutfört Mer Koll-projektet för ökat trafikutbud som ger möjlighet till ökat kollektivt resande. Samplanerat linjetrafik och skolskjuts, skapat nya linjer och fler avgångar inom kollektivtrafiken . Anpassat linjetrafikens tidtabell till tåganslutningar vid Sala station.
Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i länsplanarbetet. En workshop anordnades före sommaren av VKL för politiker och tjänstemän . Aktiviteten att utveckla
landsbygden i strandnära lägen (LIS) är tänkt att samordnas med arbetet med
kommuntäckande översiktsplan. En genomförandebeskrivning för översiktsplanarbetet inklusive LIS håller på att tas fram. Kartor från ortsanalyserna har
sammanställts och kommer också att användas som underlag till arbetet.
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I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024,
utreds behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och utformning. Arbetet leds av medborgarkontoret.
I bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad (PFSS) ska också frågan
hanteras om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för
gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. l PFSS finns ett avsnitt om god planering för alla. Antagandet av PFSS ska
följas av ett arbete med en handlingsplan. l planen talas också om att till exempel
göra en lucktomtsinventering för att möjliggöra mindre nybyggnadsprojekt i redan befintliga bostadsområden.
Arbetet med kommuntäckande översiktsplan har inletts med en aktualitetsprövning. Beslutade planuppdrag har politiskt prioriterats utifrån angelägenhet och
resurser.
Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka samt
utveckla stationsområdet fick en nystart under första halvåret. Enligt Trafikverkets nya planeringssystem som infördes i januari 2013 ska ett behov av infrastrukturåtgärder föregås aven förberedande studie enligt fyrstegsprincipen, en
så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas i början av 2014 i samarbete mellan Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala
kommun. Denna åtgärdsvalsstudie omfattar järnvägens sträckning genom Sala
tätort inklusive station och plankorsningar.
Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan
för Lärkans sportfalt har inletts. Möten har hållits om utvecklingen av Måns-Ols.
Kulturhusprojektet har avstannat och lyfts ur Plan för Sala stad.
Vad gäller tillgänglighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekniska kon toret inför kommunstyrelsen redovisat hur arbetet bedrivs. Byggenhetens roll är
information och tillsyn.
Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som
leds av tekniska kontoret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella
kommunala särkrav vid byggande på kommunal mark.
Kommunledningen har styrt projektet med Cero-modellen som syftar till att
minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor. Stora delar är idag genomförda
och projektet är idag vilande.
För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter
deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energi-myndigheten. Arbete pågår och samordnas av tekniska kontoret. Arbetet med Klimatstrategin låg
på en idag vakant tjänst som hållbarhetssamordnare och har inte prioriterats. Det
finns behov av kompetens inom klimatområdet.
Miljöenhetens verksamhetsplan är antagen av samhällsbyggnadsutskottet. Avloppsprojektet pågår enligt planen. Agenda-21 arbetet är inte aktivt från miljöenheten.
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Arbetet med att effektivisera samhälls betalda resor och transporter var intensivt
första halvåret inför höstens uppstart av det nya kollektivtrafik-upplägget. Genom projektet Mer Koll har utbudet av kollektivtrafik utökats inom landsbygdsoch stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. Den förstärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift sedan
vecka 34.

Tekniskt kontor
Tekniska kontoret arbetar processinriktat tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret för att fånga upp utmaningar i planprocessen tidigt och för att hitta gemensamma lösningar för bland annat dagvatten, infrastruktur och grön-struktur.
Den påbörjade dagvattenplanen är ett nyckeldokument i detta arbete. Åtgärder
utifrån dagvattenplanen kommer genomföras med början 2015.
Samverkan med grannkommuner och speciellt Heby kommun inom VAverksamheten sker löpande. Nödvattenplan och HACCP' är två dokument som tas
fram i samverkan.
Arbetet med att öka tillgängligheten i Sala har fortsatt sedan 2010 och pågår löpande. Korsningar och passager anpassas efter budgetutrymme och mycket har
gjorts sedan 2010, men det finns fortfarande korsningar och passager kvar att
anpassa, till viss del i centrala Sala, men främst i bostadsområden och övriga tätorter.
Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att
skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram
årligen.
För att säkerställa lekmiljöer i hela kommunen har en handlingsplan tagits fram
och kommer utgöra grunden för kommande investeringar och drift.
Samarbetet med arbetsmarknadsenheten gällande skötsel av parkmark och lekplatser i byarna har nu pågått ett år och utvärdering sker. Samarbetets upplägg
samt omfattning ses över. Även entreprenörer har anlitats för mindre renoveringar av lekplatser samt drift av grönytor och omfattas av utvärderingen även
de.
Lokalförvaltarna arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler. Vid varje projektering av till-, om- och nybyggnad finns tillgängligheten
med som ett skallkrav. Vid behov och i samråd med verksamheterna byggs redan
befintliga lokaler om så att de blir mer lättillgängliga.
Under året har samtliga oljepannor konverterats om till förnyelsebara bränslen. I
de mindre pannorna används vegetabilisk olja och i de större pannorna används
flis, även bergvärme och solenergi används.

1

Hazard analysis and critical contral points . Kontroll av livsmedelshygien .
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Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energi effektivisera lokalerna för
att uppnå miljömässig hållbar utveckling. Detta är ett arbete som ständigt kommer att pågå.
Kostenheten har uppfYllt målet att köpa in 25 % ekologiskt livsmedel.
Under hösten har en temavecka med ämnet ät S.M.A.R.T. genomförts med klimatsmart och hälsosamma maträtter, samt information om konceptet ät S.M.A.R.T.
Fyra mätningar av matsvinn har utförts under året. Matsvinnet ligger nu på 9 %
av den totala livsmedelskostnaden. Målet är att komma ner till 7 % beräknas nås
under 2014.
Inget beslut om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden fattades under
2013 . Ärendet bereds politiskt fö r Möklinta vattenskyddsområde och beslutet
kommer utgöra standard för hur övriga vattenskyddsområden ska utformas.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas
medborgare är nöjda med kvalitet och service exempelvis avseende
sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet
inom sophanteringen samt att kostenheten får 90 % nöjda kunder
och gäster.
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI:::
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten beträffande bemötande och tillgänglighet.
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE
Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan.
Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet:

ftfedborgarkontor
Ombyggnation av offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare besöksmottagningsytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till information och service.
Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bland annat vid Salamässan.
Fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. Vi har drygt 160
självservicetjänster på hemsidan.
38 (116)

39 (116)
ÅRSREDOVISNING 2013

Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program.
Uppstartat arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och
medborgarvänlig service via webben.
Felanmälan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone
(Android och iPhone/iPad) samt via hemsidan och sociala medier (Facebook och
Instagram).
Kommunen har en ny telefonväxel och i och med det har ett kontaktcenter startats. Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stället för en traditionell växelfunktion. Vi arbetar vidare för att utveckla kontaktcentrets funktion .
Kommunstyrelsens administratörer har organiserats i en enhet som servar samtliga kontor på kommunstyrelsens förvaltning samt den politiska ledningen. Kontaktcentret ingår i enheten.
En Juridisk enheten har skapats, som organiserar kommunens överförmyndarhandläggare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrån med
kommunjuristen som enhetschef.
Flera aktiviteter som uppmuntrar Bredband på landsbygden har genomförts under det gångna året. Det har medfört att flera intresserade byalag är under
bildande.

Kultur- och [ritidskontor
Utbildningstillfällen har genomförts i syfte att öka den digitala delaktigheten.
I dagsläget är 13,1 % av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10

Samhällsbyggnadskontor
Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgivning som tar
emot och servar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna byggfrågor. Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgivningstelefon.
Så snart ett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelsebrev med kontaktuppgifter till sökanden.
Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom "ständig förbättring" utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i
bemötandefrågor för att skapa ännu bättre möten med medborgarna.
Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden.
Detta ger medborgarna en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet
till information. Även pressmeddelande om resultat av tillsynsinsatser används
för enkel och tydlig information.
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Tekniskt kontor
Kund- och gästenkät har inte genomförts på grund av ett gediget arbete med att
genomföra omorganisation av kostenheten. Kommer genomföras under första
kvartalet 2014.
Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrätter per dag.
Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja
mellan två lunchrätter per dag.
Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartstationerna sker för att möjliggöra
sortering av hushållsavfall för kommuninvånarna. Kontinuerliga kontroller av
miljöstationer/omstarter samt Återbruket genomförs för att upprätthålla god
standard.
Kostenheten är i aktiv i sociala medier. Skolrestaurangerna på Möklinta kyrkskola, Kungsängsgymnasiet och Vallaskolan har egna facebooksidor.
Tekniska kontoret använder hemsidan för att föra ut information om förändringar. Det har bland annat använts vid förändringar inom verksamheterna för vatten/avlopp och renhållning. exempelvis information taxeförändringar och vad
som gällt för renhållningen under storhelger
Som ett led i att fortsätta utveckla tekniska kontoret och att bli mer medborgarvänlig, har en värdegrund arbetats fram. Utgångspunkten i arbetet har varit ledorden enkelt, effektivt och medborgarvänligt. Värdegrunden lyder: Tekniska kontoret - mer än förväntat. Vi kännetecknas av ett gott bemötande, stort engagemang och hög kompetens.
Under 2013 påbörjades Svenskt vattens kampanj "mitt vatten" där Sala kommun
är delaktig. Det tillsammans med regelbundna studiebesök på reningsverket samt
övrig mediamedverkan bidrar till att synliggöra VA-verksamheten.
Skogsverksamheten håller samråd vid alla större gallringar och vid slutavverkningar på Sala kommuns skog. Verksamheten fick även beröm för de väl genomförda samråden vid årets revision .

Räddningstjänst
Som förebyggande verksamhet sker kontinuerlig utbildning avseende systematiskt brandskyddsarbete för alla tillsynsobjekt, såväl kommunala som privata.
Tillsynsverksamheten genomförd i enlighet med tillsynsplan. Den enskildes förmåga utvecklas genom riktade utbildningar, t.ex. Salabostäders och Hebygårdarnas hyresgäster.
I utryckningsorganisationen sker kompetens- och kvalitetsutveckling genom den
planerade övningsverksamheten, och en speciell satsning har genomförts avseende befälsutbildning för deltidsorganisationen.
Olycksundersökningar och utvärderingar sker när så är påkallat (finns som rutinbeskrivning).
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För Totalförsvar har utbildning och övning aktivt genomförts i Heby kommun,
medan motsvarande i Sala kommun inskränker sig till ett utbildningstillfälle för
Krisledningsnämnden.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ
Nämndens målsättning är att minska andelen skador/olycksfall/brott
samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

•

Räddningstjänstens medarbetare bidrar till målet när räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (angivna händelser är av
mindre allvarlig karaktär) samt när sjukfrånvaron understiger 4 %.
MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat
antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen
samt att genomföra medarbetarenkäter.

•

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP
Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam
idealbild av ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har
personalansvar för mer än 30 personer.
Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:

Samhällsbyggnadskontor
Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbundet. Sjukfrånvaron
på samhällsbyggnadskontoret är lägre än förvaltningen och arbetsskador har
varit mycket få och hanterats enligt kommunens rutiner.
Medarbetarundersökning har genomförts under våren och arbetet med uppföljning och framtagande av handlingsplaner genomfördes under hösten.
Delegationsordningen har anpassats efter den nya organisationen.
Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomfördes under hösten.
Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, t.ex.lönesamtal och
lönerevison.

Tekniskt kontor
Hälsomålen för tekniska kontoret är uppfyllda med genomförda hälsoprofiler för
gata/park och lokalförvaltarna samt utbildning i första hjälpen och hjärtlungräddning för gata/park och nyanställda. Målen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är delvis uppfyllda med brandskyddsutbildning för gata/park och lokaIförvaltarna.
41 (116)

42 (116)

ÅRSREDOVISN ING 2013

Tekniska kontorets rutiner kring tillbuds- och skaderapporteringen med återrapportering till Kontorsam har setts över.
Förebyggande hälsoarbete bedrivs för att inte kontoret ska överstiga målet på 5
% sjukfrånvaro.

Fyra medarbetare från tekniska kontoret har deltagit i den centralt anordnade
utbildningen i konsultativt förhållningssätt.
Arbetsledare inom lokalförvaltarna, gata/park och samhällstekniska har genomgått intern ledarskapsutbildning under våren. Detta för att stärka sin roll som
arbetsledare.
Utbildning har genomförts i Bas-U' och Bas-P3 för berörda medarbetare.

Räddningstjänst
Specifik kompetensutveckling avseende ledarskap har genomförts med deltidsorganisationens befäl. l övrigt sker riktad information, utbildning och besök vid i
kommunerna nytillkomna verksamheter.
Personalkontor
Antalet registreringar i systemet Flexite har ökat. Det gäller både antalet tillbud
och antalet skador/olycksfall/brott. Det är svårt att dra slutsatser av om orsaken
är att antalet ökat eller att bara registrering ökat. Stor del av registreringarna
härrör från elevhändelser inom skolan. Representanter från olika förvaltningar,
säkerhetsansvarig och personalkontoret undersöker möjligheter att få tillgång till
bättre stödsystem.
Den totala sjukfrånvaron för Sala kommun är fortfarande under 5 %. Dock har
den ökat med 0,2 procentenheter till 4,9 %. Motsvarande siffra för KSF är 3,4 %.
Delegationsordningen har uppdaterats utifrån verksamhetens behov.
Två utbildningar i individuell lönesättning, inklusive medarbetarsamtal, har genomförts för chefer under året.
Dialog om vikten och innebörden av ett konsultativt förhållningssätt förs i flera
forum.
Medarbetarundersökning har genomförts under året.
Resultat av medarbetarundersökning beaktas vid planering av kommande kommunövergripande utvecklingsinsatser.
Utredning om "heltid en rättighet - deltid en möjlighet" .
Intern utbildning om ämnen inom arbetsmiljöområdet har genomförts under
året. Totalt 74 deltagare.
Personalkontoret har påbörjat ett arbete med struktur för tema träffar för chefer.

l

3

Byggarbetesmiljösamordnare - Utföra re (den som ansvarar för själva byggandet) .
Byggarbetesmiljösamordnare - Planering och projektering
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ÅRET SOM GÅTT

Kommunchef
• Året har präglats av nyrekrytering till kommunchefsposten. Ny ordinarie
kommunchef tillträdde i mitten på augusti.
Medborgarkontor
• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.
•

Medverkan vid Salarnässan med temat Medborgarservice där ett brett urval av service och tjänster för medborgarna exponerades samt medverkan vid regional ByggaBo-mässa i Västerås där tomtutbud, byggande och
boende i Sala exponerades. Ombyggnation av offentligt medborgarkontor
och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare beöksytor, tydligare
innehåll och bättre möjligheter till information och service.

•

Utveckling av kanalerna via sociala medier (Facebook och lnstagram)
samt mobil applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad).

•

Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program och uppstartat
arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och
medborgarvänlig service via webben.

•

Kommunen har en ny telefoniplattform med ny leverantör av telefoni
TDC.

•

Den första etappen av kommunens stomnät för bred band har byggts.

•

Vi organiserar två nya enheter på kontoret, administrativa enheten för
förvaltningen och juridiska enheten för kommunen

•

Nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts.

•

Ett kontaktcenter har startats upp.

•

Ett flertal verksamhetssystem har uppgraderats med såväl ny programvara som hårdvara.

•

Ett övervakningssystem för våra IT -system har införts som snabbt indikerar om något problem uppstår i våra nätverk och på våra servrar.

Kultur-och fritidskontor
• Bildandet av ett Kultur- och fritidskontor.
•

Överflyttning av kulturentreprenören .

•

Totalrenovering av golvet i Sal 3, Idrottshallen.

•

Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veckor med nästan 300 barn. 45 % av alla barn i årsk 4-6.

•

Omflyttning av föreningar verksamma i Föreningarnas Hus och planering
av ytterligare flytt.
43 (116)

44 (116)

ÅRSREDOVISNING 2013

•

Samarbete med skolförvaltningen gällande fritidsutvecklartjänsten.

•

Bokbussen fick körförbud på grund av för hög vikt.

•

Rekrytering av ny bibliotekschef.

Samhällsbyggnadskontor
• Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala kommun. Trafiken är tät och stabil.
•

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) utredde tätortstrafiken i
Sala för att utröna möjlighet till utveckling av Silverlinjen. Ärendet återremitterades från KS för fortsatt utredning med önskemål om fler alternativa lösningar.

•

En utredning om att eventuellt flytta huvudmannaskapet för Samtrafik till
Regionala kollektivtrafikmyndigheten tillsattes under hösten.

•

Kontoret har deltagit i stora tjänstemannagruppen för En bättre sits.

•

Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget.

•

Kontoret har deltagit i arbetsgrupp för Sala rese centrum.

•

Samhällsbyggnadskontoret har sedan bildandet slagit ihop planering och
utveckling med bygg och miljö, vilket gett förutsättningar för att samordna ärenden. Under våren genomfördes en till förändring som innebar
att administratörerna flyttades till medborgarkontoret.

•

Kontoret har också genomfört en fYsisk omflyttning som innebär att alla
tjänstemän finns på samma våningsplan men att flera medarbetare delar
kontorsrum. Detta medförde omfattande arbete med möblering, ljus, ljud
med mera för att åstadkomma bra arbetsmiljö.

•

Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet
kring vakanser och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem
tjänster på miljöenheten, tre på byggenheten och två på planerings- och
utvecklingsenheten. Äterbesättning av tjänsterna på bygg- och miljöenheterna har nu genomförts utan allvarliga negativa konsekvenser för
verksamheterna eller medborgarna. Sommaren innebar hög arbetsbelastning och hösten en del introduktion för nyanställda.

•

Antalet planeringsarkitekter minskade från fYra till tre i budgeten för
2013. Samtliga av de tidigare fYra planarkitekterna (inkl. planchef) har
slutat och ersatts av två planarkitekter. Enhetschefsfrågan för perioden
nov 2012 till dec 2013 löstes genom att utse en markingenjör som tillförordnad chef. Arbetet med markfrågor har under perioden blivit eftersatt.

•

En ramavtalsupphandling slutfördes under våren och det finns sedan
sommaren ett ramavtal med Tengbom. Under hösten slutade en pIanarkitekt och verksamheten har endast haft en anställd planarkitekt. På grund
av besparingskrav har osäkerhet funnits kring rekrytering aven tredje
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planeringsarkitekt (plan chef). Till viss del har resursbristen kompenserats genom uppdrag till Tengbom, dock är det mycket utredningsarbete
där konsult inte passar. Samarbetet med konsulterna har fungerat bra
och har inneburit nya arbetssätt där båda parter under hösten hittat rutiner för arbetet. Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen varit mycket
hög på kontorets tre enheter.
•

Kontoret har 2013 fått in ansökningar om nya detaljplaner från externa
intressenter och med externa konsulter. (Trädgården 4, Disponenten 1,
Gillet 6, Bryggeriet och Verdandi). De två förstnämnda har arbetats vidare
med varav den första också antagits och vunnit laga kraft. Utöver dessa
har det beslutats om tre nya uppdrag (Stadsparken, Kaplanen och ändring
Lodjuret) samt två förnyade uppdrag (Eveiund och Östra kvarteren ink!.
Silvervallen). Kontoret har även arbetat med ett gammalt uppdrag (Fridhem), samt överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan
för kvarteret Rådmannen.

•

Strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6,7 och 9 efter Norrbygatan. Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett resecentrum förvärvades stationsfastigheten av jernhusen.

•

Verdandi 9 såldes till byggfast för byggande av livsmedelsbutik. Ytterligare avyttringar under året är sju arrendetomter där arrendator med
byggnad på ofri grund erbjudits att friköpa fastigheten efter avstyckning
och detaljplaneläggning. En fritidsstuga har avyttrats där kommunen varit ägare till både byggnad och fastighet. Tre överlåtelser har skett av detaljplanelagda småhustomter för eget byggande. En fastighetsreglering
har genomförts.

•

Femton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom
tomtkön under året varav sex i Kumla Kyrkby, sju på Ängshagen samt två
i Viksberg.

•

Optionsavtal har skrivits med Seniorvillan för byggande av parhus på
Ängshagen avseende fyra fastigheter som vid genomförande genererar
åtta lägenheter.

•

Kontoret deltog i september på Bygga·Bo mässan i Västerås där b!.a.
kommunens nya tomter presenterades.

Tekniskt kontor

•

Nya avtal för vinterväghållning har tecknats, dock endast för säsongen
2013-2014. Längre avtal kommer att handlas upp under 2014.

•

Den torra sommaren har lett till att ovanligt många träd dött eller blivit
klassade som riskträd. Detta har lett till höga kostnader för nedtagning.

•

Gata/parks skogvaktare har tidigare haft 50 % av tjänsten förlagd på
Ösby naturbruksgymnasium som skogsinstruktör. Under hösten 2013
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ändrades dock Ösbys behov och skogvaktaren har endast undervisat enstaka dagar under hösten. Avsatt undervisningstid har istället ägnats åt
revidering av skogsbruksplanen, ett arbete som annars till stor del skulle
genomförts av konsult.
•

Ändringar i lagstiftningen innebär högre utbildningskrav för motorsågsarbeten . Gata/ parks personal har utbildats under 2013 och har nu den
högre utbildningen som krävs 2014.

•

Inom gatudriften har arbete för att öka säkerheten på gång- och cykelbanor genomförts. Vägbommar har satts upp på ett antal försöksplatser för
att få bort genomfart av biltrafik. Bommarna kan passeras med cykel,
rullstol och barnvagn samt är försedda med gångjärn som möjliggör för
räddningsfordon att köra igenom.

•

Uppgraderat ABT-avtal (adresser, byggnader och topografi) med Lantmäteriet avseende adresser till högsta nivå. Detta innebär en högre intäkt för
kommunen.

•

Inflyttning av hunddagiset Silverjycken på Gärdesta.

•

Stationshuset vid Sala järnvägsstation förvärvas av Sala kommun.

•

Leasing av felsökningssystem till verkstaden för att få ett modernare och
kostnadseffektivare arbetssätt för mindre reparationer av fordon.

•

Sommaren 2013 öppnades en omstartstation i Grällsta.

•

Som ett led att modernisera fordonsverkstaden har ett nytt system för 01jehanteringen installerats.

•

Sänkning av timvikariekostnaderna inom kostenheten genom effektiv vikarieplanering.

•

Minskning av livsmedelskostnaderna för kostenheten på grund av nytt
livsmedelsavtal samt centralt styrd meny.

•

Planering och beslut om en ny mer effektiv måltidsenhet, vilket innebär
ny organisationsuppbyggnad med färre medarbetare.

•

Ny Va-taxa från 1 januari 2013 .

•

Ny överklagan och avslag på upphandling av övervakningssystem för VAverksamheten.

Räddningstjänst
• Räddningschefen pensionerades och ny blev rekryterad under senare delen av hösten.
•

Ansvaret för tillstånd kopplat till brandfarliga och explosiva varor, samt
medgivande till sotning i egen regi, i Heby kommun överfördes till Räddningstjänsten.
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Ekonomikontor

•

Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela ekonomicykeln.

Personalkontor

•

Implementering av ny företagshälsovård och system för sjuk- och friskanmälan.

•

Upphandling av lönesystem samt nytt samarbetsavtal med Heby gällande
lönearbete och systemdrift.

•

Tre administrativa assistenter har centraliserats för ytterligare samordning och effektivisering av kommunens processer och rutiner vid lönearbete.

•

Rekrytering av två HR-konsulter.

•

Utredning om "heltid rättighet - deltid möjlighet" har kompletterats efter
ytterligare omvärldsbevakning. Personalchef har tillsammans med ordförande i KS arbetsgivarutskott deltagit i utbildning i ämnet.

•

Ökat antal medarbetare har beretts möjlighet att växla semesterersättning mot lediga dagar genom att lokala kollektivavtal träffats.

•

Arrangemang av nyanställdas dag och 2S-årsjubileum har övertagits av
personalkontoret.

•

Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har skapats
vilket innebär att friskvårdskuponger införs från 2014.

•

Styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats.

•

Personalchef har representerat Sala kommun i "Vägledarforum" för studenter på Mälardalens högskola.

•

Uttagning av fyra medarbetare från Sala kommun att delta i Aspirantutbildning 2014 arrangerad av Västerås stad.
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EKONOMI
Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr

Bokslut -11

Bokslut -12

Bokslut -13

Budget

Awikelse

Kostnader

Driftbudget

579018

609217

595856

623712

27856

Intäkter

379688

406715

404918

410 481

-5563

Nettokostnad

199330

202502

190938

213 231

22293

4973

10 164

9961

10 662

701

Medborgarkontor

27789

28002

32235

34634

2399

Kultur- och fritidskontor

35238

36761

35069

37350

2281

Samhällsbyggnadskontor

53566

50549

50371

54480

4109

Tekniskt kontor

47029

43775

26950

36375

9425

Räddningstjänst

19295

19875

20370

22244

1874

Ekonomikontor

4425

5898

7151

7938

787

Personalkontor

7015

7478

8831

9548

717

199330

202502

190938

213 231

22293

Verksamheternas nettokostnader

Kommunchef

Summa

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar, tkr
Investeringar

Medborgarkontor

Bokslut -11

Bokslut-12

Bokslut-13

Budget

Awikelse

742

745

1713

3225

1512
66

709

775

Hemsidan

O

450

450

Bredband

529

2000

1471

Ärendeha nteringssystem

475

O

-475

3066

6070

3004

O

1930

1930

IT -investeringar

Samhällsbyggnadskontor

742

-6331

745

-3000

Citybanan

Inköp av mark

1302

O

9129

7340

-1789

Fsg övrig mark

-7633

-3000

-6063

-3200

2863
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Bokslut -11

Bokslut-12

Bokslut-B

Budget

Awikelse

70019

113571

89854

143138

53284

5973

4740

2003

5989

3986

VA-program

13 256

5399

7832

25528

17696

Parkprogram

2900

2862

1673

1855

182

Kontorsledning program

234

187

187

430

243

Teknisk service program

6117

4031

1763

2450

687

192

97

137

125

-12

Investeringar

Tekniskt kontor
Gatuprogram

Kart/mät program
Gruvans vattensystem

42

120

1739

1619

41347

96213

76139

105022

28883

Räddningstjänst

4305

3369

5288

6324

1036

Räddningstjänst

4283

3313

5194

5280

86

22

56

94

1044

950

99921

158757

58836

Lokalprogram

Totalförsvar

O

Nettoutgifter

EKONOMISK ANALYS

Driftbudget
Kommunstyrelsens förvaltning
Förvaltningen redovisar ett kraftigt överskott. På kostnadssidan fördelar sig
överskottet med 6 970 tkr på personalkostnader främst beroende på vakanser.
De största personalkostnads-avvikelserna redovisas för Samhällsbyggnadskontor, Personalkontor och Räddningstjänst.
Den största kostnadsavvikelsen hänför sig dock till övriga kostnader, 19 485 tkr
varav entreprenader och köp av verksamhet utgör 8100 tkr, bränsle 4 812 tkr
och diverse främmande tjänster 3382 tkr. Avvikelserna analyseras nedan under
respektive kontor.

Kommunchef
Verksamheten kommunchefredovisar överskott, totalt 701 tkr. Främst är det
kontona för utredningar, ekokommun samt gemensamma förvaltningskostnader
som står för överskotten.

Medborgarkontor
Medborgarkontoret redovisar ett plusresultat, 2 399 tkr där de större avvikelserna är:
8udgeterat bidrag till cykelleder redovisar överskott 1 285 tkr vilket kommer att
begäras i överfört anslag till 2014.
Kontorsservice, överskott 300 tkr. Resultatet består till övervägande del av ökad
försäljning av färgkopiering samt att vikarier inte behövdes i samma utsträckning
som tidigare år eftersom en arbetsmarknadsresurs fanns tillgänglig.
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Överskottet, 843 tkr, i IT -enhetens budget beror framför allt på följande:
Medfinansiering bredband, överskott 426 tkr p.g.a. att få byalag har kommit
igång under 2013. Kommunen har bidrag med stöd för projektering. För datakommunikation har intäkterna har blivit högre än beräknat, 343 tkr, beroende på
att fler datorer finns än det kalkylerade. Vikariekostnaderna har varit lägre än
ordinarie personals lönekostnad dessutom har beredskapsersättningen tagits
bort.

Kultur-och !ritidskontor
På kostnadssidan är anledningen till överskottet personalkostnader (bl.a. då
bokbussen stod still större delen av hösten behövdes inte vikarier anställas i
samband med rekrytering av ny bibliotekschef), föreningsbidrag som inte har
utbetalats, lägre tele/försäkringskostnader än budgeterat samt drift- och verksamhetsmedel.
På intäktssidan är anledningen till överskottet ökade intäkter av badavgifter och
för friskoteket.

Samhällsbyggnadskontor
Sammanfattning driftbudget

Sammanfattningsvis kan sägas att 2013 präglats av flera extraordinära händelser
som påverkat budgeten. En minskning aven planarkitekt var en förutsättning vid
årets start. Under årets början hanterades frågor kring den omfattande kontorsomflyttningen och administrativa enhetens övergång till medborgarkontoret.
Under våren fanns stora oklarheter kring vakanta tjänster och rekryteringsarbetet men också nya möjligheter att köpa planarkitekttjänster av konsult, Tengbom, from hösten. Inom samhälls finansierade transporter sjösattes ett helt nytt
kollektivtrafikupplägg med samordning av skolskjuts och allmän kollektivtrafik
och kostnadsminskningen från detta har varit svårbedömd. Uppdrag om förändringar i skolskjutsens riktlinjer gav osäkerhet i prognosarbetet.
Prognoserna under hösten har visat ett överskott inom plan/bygg/miljÖ. Personalkostnaderna har varit lägre inom bygg och miljö men även intäkterna är lägre.
Överskottet sågs som en möjlighet att finansiera några konsultköp för planuppdrag. Då egen personal slutade tappade arbetet fart och ett större överskott konstaterades under senhösten. För plan/bygg/miljÖ totalt ökade överskottsprognosen till ca 800 tkr vilket också stämde relativt väl med utfallet.
Prognosarbetet för samhällsfinansierade transporter är komplext och sker till
viss del i dialog med trafikhuvudmännen. Utfallet visar ett betydligt större överskott än prognosen, vilket påvisar effektiviseringen.
Bygg- och miljöverksamheterna

Personalkostnaderna har varit lägre pga. vakanser och enheterna redovisar ett
överskott med 158 tkr. I detta ligger en återbetalning till Heby kommun med ca
265 tkr. Intäkterna har också varit lägre, särskilt inom miljöskydd. Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett underskott med 229 tkr. Arbetet med alkoholso (116)
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tillstånd och tobak gör ett överskott med knappt 100 tkr pga. ökade intäkter. Naturvården gör i stort sett ett nollresultat.
Planverksamheten

Planverksamheten ger ett överskott med 632 tkr. Personalkostnader är lägre
men det balanseras i det stora hela av att plankonsulter anlitats istället som medfört större konsultkostnader än budgeterat. De externa intäkterna från pIanavgifter vid bygglov har ökat kraftigt från budget på 200 tkr till ett utfall på 400 tkr.
Budgeterade kostnader på 300 tkr för översiktsplanearbete har bara nyttjats
med en tredjedel då arbetet delvis varit vilande pga. personalbrist.
Markverksamheten

Markförvaltningen svänger delvis på enskilda poster men avviker från budget
med enbart 35 tkr.
Samhällsfinansierade transporter

Samhällsfinansierade transporter redovisar överskott, 3 186 tkr. From augusti
har ett nytt och utökat utbud av kollektivtrafik införts. Skolskjuts har samplanerats med linjetrafik där det har varit möjligt, samt att daglig verksamhets resor
och särskoleresor samplaneras av Samtrafik. När budgeten gjordes var inte MER
KOLL planeringen färdig vilket gjorde kostnadsbilden osäker. Kostnaden till Samtrafik är en schablon under året med slutreglering först i januari näst-kommande
år, faktureringen från skolskjutsentreprenör och YL för busskort är a conto med
reglering vid årsskiftet. Detta gör att prognos är svårbedömt under året då verksamheten hela tiden är föränderlig.
Med hjälp av datastödsystem för beslut och ruttplanering har bra underlag gett
förutsättningar för effektiv skolskjutsplanering med samutnyttjande av fordon
mellan skolor, minskat antal taxiresor samt kombinationsresor mellan flera trafikslag.
Grundskolan/särskolan/gymnasiesärskolan har 857 elever berättigade till skolskjuts, en minskning med 33 elever från 2012. Bokslutet visar på ett överskott
1631 tkr för grundskolan, 381 tkr särskolan och 502 tkr gymnasiesärskolan. I
Grundskolan orsakat av låg indexuppräkning för entreprenadskjuts, mindre antal
inköpta YL busskort mot budgeterat då fler barn åker entreprenadbuss mot tidigare planerat bl.a. till Heden skola. Den upphandling som gjordes till höstens
skolstart gav även ett relativt bra pris, samt effekterna av samplanerad skolskjuts, mindre taxibilar och skolskjutsbeslut enligt riktlinjerna.
För särskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov under höstterminen samt behov av resor även under dagen. En revidering av
riktlinjerna görs vårterminen 2014, vilket sannolikt kommer att leda till högre
kostnader framöver.
Gymnasiesärskolans överskott orsakat av lägre kostnader för elever som går i
skola hos andra huvudmän samt att för gymnasiesärskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov. En revidering av riktlinjerna
görs vårterminen 2014, vilket kommer att leda till högre kostnader framöver.
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Gymnasieskolan ger ett överskott på 153 tkr. En minskning från 500 berättigade
elever till busskort 2012, till 451 elever år 2013.
Färdtjänsten har ett underskott på 746 tkr. Ett ökat antal personer är beviljade
färdtjänst från 378 personer år 2012 till 399 personer år 2013 och ett ökat antal
resor från 10 686 år 2012 till 12 306 år 2013. Förändrad färdtjänsttaxa ger minskade intäkter.
Dagverksamhet SoL redovisar överskott 127 tkr. Under året ett minskande antal
personer som åker dagvårdsresor, med ett minskat antal resor som följd.
Daglig verksamhet LSS ger ett överskott på 151 tkr. Samplanering med särskolan
gällande resor. För restriktiv planering under hösten vilket kommer att ändras
under våren 2014. Revidering i riktlinjerna för daglig verksamhet kommer sannolikt att medföra högre kostnader 2014 än 2013.
Kollektivtrafiken ger ett överskott på 998 tkr. Anledningen är flera . Dels utökad
trafik from hösten, dels var planeringen i MER KOLL inte definitiv vid budgetarbetet och dels har inte förändringen i tätortstrafikutredningen genomförts.

Tekniskt kontor
Kontorsledning

Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. Resultatet inom den administrativa verksamheten är ett överskott mot budget med 59 tkr, vilket till största delen
avser minskade kapitaltjänstkostnader. Den genomförda omorganisationen av
administrativ personal har i stort inte påverkat kostnadsbilden för verksamheten. Dock har stark återhållsamhet rått vad gäller bland annat kontorsmaterial,
kurser och resor i samband med detta. Minskade övriga kostnader kan också
konstateras för telefoni, porto och friskvård, vilket för tekniska kontoret som
helhet innebär minskade OH-kostnader.
Miljö och naturvård

Resultatet är ett överskott mot budget med 169 tkr. Överskottet består i huvudsak av minskade kostnader för personal och övriga kostnader som till exempel
lagring av prover.
Gamla Hyttan - Sala kommun beviljades 200 tkr i bidrag för att genomföra en
översiktlig undersökning av det föroreningsskadade området på Gamla Hyttan.
Undersökningarna är genomförda under 2013 och projektet är slutredovisat till
Länsstyrelsen. Resultatet av undersökningarna visar på kraftigt förhÖjda metallhalter i marken och att det behövs fortsatta undersökningar av området för att
kunna avgränsa föroreningarna. Sala kommun har ansökt om ytterligare 650 tkr i
statliga bidragsmedel för fortsatta undersökningar.
Sand Såg och kvarn - Under 2013 har projektering och förklassificering inför åtgärd av det föroreningsskadade området vid Sand Såg och Kvarn i princip avslutats. Det har även genomförts en referensprovtagning av området som ska användas till att följa upp effekterna av planerade åtgärder. Innan slutrekvirering
återstår en del rapportskrivning. Slutrekvirering av projektet beräknas ske första
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kvartalet 2014 och den totala kostnaden är beräknad till ca 2 800 tkr. Därefter
har kommunen för avsikt att ansöka om medel för genomförande av åtgärd av
området.
Sala Silvergruva och Pråmån - Sala Silvergruva är i ett avslutade skede av huvudstudie och vi har arbetat med åtgärdsutredning och riskvärdering. Förslag på
olika åtgärder har tagits fram och diskussioner har skett med såväl fastighetsägare som kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. Under arbetet har behovet av
kompletterande undersökningar framkommit och efter ansökan beviljades ytterligare 280 tkr beviljat för att göra detta. Detta har medfört en försening av projektet som skulle ha avslutats 2013. Slutrekvirering av projektet beräknas nu
istället bli senast innan utgången av andar kvartalet 2014. Därefter finns möjlighet att ansöka om medel för att projektera för åtgärder på hela eller delar av området.
Allmän och publik mark

Resultatet är ett mindre underskott mot budget. Driften av verksamheten bygger
på att till viss del finansieras av taxa beslutad av kommunfullmäktige. Antalet
upplåtelser som ska ske utan kostnad för arrangören har ökat, vilket innebär att
verksamhetens kostnader för till exempel handläggning av ärenden och etablering av tillfällig el i samband med detta inte kunnat täckas.
Gata/Park
Gator och vögar

Den milda hösten har lett till minskade kostnader för vinterväghållningen. Tillsammans med lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakant tjänst
och sjukskrivningar ger det ett överskott.
Parker och lekplatser

För att underlätta och effektivisera skötseln inom parkverksamheten framöver
har större driftsinsatser krävts på fiertalet platser inom kommunen. För att öka
säkerheten och tryggheten i parker och grönområden har stora röjningsarbeten
gjorts. Detta har lett till ökade personalkostnader inom parkdriften och som därför redovisar ett underskott.
Skogverksamhet

Skogsverksamheten visar ett underskott på grund av låga virkespriser samt att
huvudentreprenören inte hunnit med att avverka i den takt som planerats.
Kort/mät

Verksamheten totalt redovisar ett överskott.
Överskott på personalkostnader på grund av vakant tjänst vilken inte återbesatts
under 2013.
Minskade intäkter till större delen beroende på minskat antal detaljplaner för
byggnation därmed minskade Lantmäteriförrättningar och som följd av detta
minskad byggnation. Övriga kostnader har därefter också hållits på en låg nivå.
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lokalförvaltarna

Lokalförvaltarna har haft ett sparkrav på 3 140 tkr för 2013. Detta resultat har
uppnåtts på grund av att organisationen har slimmats, arbetet med att energioptimera våra fastigheter har varit lönsamt samt att delar av det planerade underhållet har skjutits framåt i tiden.
Utöver det satta sparmålet har enheten ett överskott på ca 3 000 tkr. Detta beror
delvis på att byggstart för ombyggnationen av mottagningsköket på Ösby som var
inplanerad under 2013 har skjutits fram till februari 2014. För att orsaka så lite
störningar som möjligt för verksamheten på Ösby är det budgeterat för ett planerat underhåll i samband med ombyggnationen av köket. Dessa driftsmedel har
därför inte utnyttjats under 2013.
Hösten och vintern 2013 har haft en mycket gynnsam väderlek som har resulterat i en betydligt lägre värmekostnad än budgeterat.
Teknisk service

Verksamheten totalt redovisar ett underskott med 395 tkr
Centralförrådet redovisar genom ökad försäljning samt kontinuerlig justering av
priserna ett överskott medan fordonsverksamheten lämnar ett underskott trots
ökade intäkter för fordon i bilpoolen. Högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationen samt för garagehyra för fordon i bilpoolen. Personalkostnader ger ett överskott.
Efterfrågan på fordon har ökat under året och enheten har jobbat intensivt för att
kunna tillgodose verksamheternas behov. Dock kan konstateras att bilpoolen gör
ett överskott, medan verksamhetsfordon inte genererat de intäkter som beräknats. Detta på grund av att dessa fordon inte körts i tillräcklig omfattning. För att
komma till rätta med fordonsbudgeten kommer samtliga fordon att läggas in i
samma beräkningssystem som bilpoolen. En prisjustering av bilpoolsbilarna
kommer att ske, vilket kommer innebära lägre kostnader för bland annat hemtjänsten. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har inletts under året för
utförande av lättare bil vård, vilket fungerat bra.
Låg användargrad i kombination med en mild vinter i slutet av 2013 påverkar
användningen av snöröjningsfordon.
Samhällstekniska
Teknisk planering

Verksamheten visar visst överskott med anledning aven vakans som projektör.
Gruvans vattensystem

Verksamheten visar på ett visst överskott med anledning aven vakans som projektör som ska ansvara för gruvans vattensystem samt ytterligare 1 800 tkr på
grund av felbudgeterade kapitaltjänstkostnader i ramutlägget.
Tra!ikadm;n;stration

Verksamheten visar på visst överskott med anledning av att tjänsten som trafikingenjör endast var tillsatt på deltid större delen av 2013. Från och med augusti
54(116)

SS (116)
ÅRSREDOVISNING 2013

är tjänsten tillsatt på heltid. Dock har intäkterna för felparkeringsavgifter varit ca
30 % lägre än budgeterat, trots bibehållen parkeringsövervakning.
Kostenheten

Kostenheten har haft ett sparkrav på 1 655 tkr för 2013, som till största delen
uppnåtts med 1 442 tkr i resultat. Ingen justering av portionspriset har fått ske.
Sparkravet har varit svårt att uppnå på grund av att fasta kostnader så som hyres- och personalkostnader ökat med 980 tkr mot föregående år. Införandet av
ny telefoni har medfört ökade kostnader för inköp av mobiler och utrustning som
fungerar i köksmiljö. Dessa kostnadsökningar har uppgått till ca 125 tkr. Livsmedelskostnaderna har dock minskat med 1 300 tkr jämfört med 2012 till följd av
ett nytt livsmedelsavtal och centralt styrda menyer och produktval. Även andra
övriga kostnader som hållits nere är transporter, förbrukningsmaterial och kurser. Kostenheten har även nyttjat färre timanställda vikarier under året med
hjälp av effektivare vikarie- och semesterplanering. En översyn av enheten och
dess organisation har pågått under hösten och en ny effektivare måltidsenhet
kommer att sjösättas under 2014.
VA-verksamhet

Verksamheten redovisar ett stort överskott. Orsaken till den stora avvikelsen mot
senaste månadsuppföljning är att debiteringsprogrammet för VA (Å-data) visade
en felaktig prognos. Detta fel är nu åtgärdat och kommer inte upprepa sig. Det
stora överskottet förklaras med få läckor på vatten och tryckavlopp samt få avloppsstopp, lägre energikostnader än budgeterat, arbetet med vattenskyddsområde har avvaktat politiska beslut, löne- och konsultkostnader har varit låga, arbetet med övervakningssystemet inte kunnat komma igång med lägre kapitaltjänstkostnader som följd samt att verksamheten sökt och blivit beviljad återbäring av biogasskatt
Överskottet ska tillfalla VA-verksamheten och återföras till kollektivet under de
två kommande åren, i enlighet med lagstiftningen i Lagen om allmänna vattentjänster. Denna utjämning krävs för att kunna behålla nuvarande Va-taxa till januari 2016.
Renhållning

Årets resultat är ett underskott med 500 tkr. Med hänsyn till 2013 och tidigare
års resultat har åtgärder vidtagits med bland annat höjd taxa, dels vid halvårsskiftet och dels från och med 1 januari 2014. Fortsatt kommer taxan att justeras i
förhållande till gällande avfallsindex. För att hålla nere kostnaderna har inga nyetableringar av underjordsbehållare på miljöstationer genomförts och endast en
ny miljöstation har öppnat. Positivt är dock att omklassning av hushållssopor till
grovsopor har upphört helt. Därav har dessa kostnader minskat med 400 tkr i
jämförelse med 2012. Kapitaltjänstkostnaden för inköpta sopkärl är fortsatt en
stor post, som kommer plana ut inom innevarande verksamhetsperiod.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten redovisar överskott, 1 874 tkr.

SS (116)

56 (116)
ARSREDOVISNING 2013

På utgiftssidan är de större överskotten relaterade till personalkostnader (lång
rekryteringstid för ny räddningschef samt ej återbesatt verkmästartjänst under
hösten). Lägre kostnader för avgifter kopplat till radio och samband, lägre hyror
än budgeterat, samt ej genomförda kompetensutbildningar.
Utbildnings- och tillsynverksamheten samt automatlarmavtalen har genererat
större intäkter än budgeterat.

Ekonomikontor
Ekonomikontorets avvikelse, 787 tkr är till största delen hänförlig till vakanser
avseende upphandlingsfunktionen, långtidssjukfrånvaro, nedsättning av tjänstgöringsgrad och till effekter av lönerevision.
Personalkontor
Kontoret redovisar överskott 717 tkr.
Medel reserverade för personalkostnad ger överskott på grund av att två vakanser som uppstått under året ännu ej återbesatts.
Kostnad för lönesystem ger överskott pga. oklarheter om vem som ska betala
licensavgifter som inte var med i upphandlingsunderlaget. Förhandling pågår.
Intäkt från Heby kommun ger överskott pga. att extra tjänster utförts av Sala
kommun i samband med upphandling, implementering och drift av upphandlat
lönesystem.
Medel för arbetsmiljöarbete ger överskott pga. att en utbildning ställts in pga.
extern konsults plötsliga sjukdom.

Investeringar
Medborgarkontor
IT-investeringar

Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk.
Under våren byttes kommunens brandväggar. Överskott 66 tkr.
Hemsidan omarbetning, utveckling

Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att
faktureras under 2014. Överskottet, 450 tkr, begärs som tilläggsanslag för 2014 i
bokslutet.
Bred ba nds investeringa r

Under året har sträckan Färjebron-Vrenninge-Hedens skola-Salbohed samt Gussjö-Stävre projekterats och beställts. Av dessa har Hedens skola och Gussjö samt
Gussjö-Stävre påbörjats.
I och med att dessa sträckor inte är färdigställda har ingen slutfaktura kommit. 1
471 tkr återstår av budget. Begärs som tilläggsanslag 2014 i bokslutet.
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Ärendehanteringssystem

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 267 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem,
som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning samt att kostnaden skulle
täckas genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens förvaltning.
I förvaltningens strategiska plan 2014-2016 begärdes dock investeringsbudget
för inköpet av ärendehanteringssystemet. Vid den tidpunkten var det ännu oklart
när införskaffande av systemet skulle ske. Förvaltningen beviljades investeringsmedeI 750 tkr för 2014.
E-förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet. Enligt
betalningsplanen skulle 10 % av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40 %
vid driftstart och 50 % vid övertagande. Driftstart skedde vid mitten av december
och övertagandet beräknas till början av 2014. En tilläggsmodul elnsyn har också
inköpts för att kunna lägga ut bl.a. daglig postlista på sala.se. Eftersom investeringsprojektet saknar budget 2013 blir underskottet -475 tkr.

Samhällsbyggnadskontor
Mark- och exploateringsverksamheten

Verksamheten ger ett resultat på -3 065 tkr mot budget -4140 tkr pga. att intäkter vid överlåtelser kraftigt har ökat från budget på 4 000 tkr till ett utfall på 6
953 tkr. Stora intäkter bl.a. från Verdandifastigheten(Blivande Willys) 1975 tkr,
fastigheter i Mellandammen 1 296 tkr, Viksberg 1 905 tkr samt Arnebo 984 tkr.
Stora inköp av strategiska fastigheter har genomförts. Tre fastigheter efter Norrbygatan, Löparen 6, Löparen 7 samt Löparen 9 på totalt 6 840 tkr vilket även har
anvisats kontorets budget.
Inköp av stationsfastigheten på 2 200 tkr har tagits inom anvisad budget.
Investeringskostnader i exploateringsprojekt har i stort följt budget med kostnader på 889 tkr mot budget 800 tkr.
Citybanan

Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gjorde att budgeten
inte behöver utnyttjas. Överskott 1 930 tkr.

Tekniskt kontor
Gatuprogram, Sammanfattande kommentar

Genomförda projekt inom gatuprogrammet har utförts inom given ram. Vissa
projekt har ej kunnat genomföras med anledning av att de inväntar till exempel
detaljplan eller exploateringar.
VA-program, Sammanfattande kommentar:

Programmet gör ett stort överskott framförallt på grund av projekt genomförts
till betydligt lägre kostnad än kalkylerat. Även avsaknad av detaljplaner samt
projekt lämpade för VA-sanering har bidragit till överskottet.
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Parkprogram, Sammanfattande kommentar:

Programmet har gjort ett underskott med anledning av bland annat en torr sommar med svåra planteringsförhållanden som följd. Även felkalkyleringar i förhållanden till tidplanen, för projekt som fortsätter 2014, har bidragit till underskottet.
Kontorsledning program, Sammanfattande kommentar:

Programmet gör ett överskott och återstående medel återlämnas i bokslut.
Teknisk service program, Sammanfattande kommentar:

Programmet redovisar ett överskott på grund av ej ännu helt genomförda projekt. Överskottet äskas i överfört anslag till 2014.
Kart/mät, Sammanfattande kommentar:

Projektet avslutat med ett mindre underskott.
Gruvans vattensystem, Sammanfattade kommentar:

Projekten pågår och redovisat överskott äskas i överfört anslag till 2014.
Lokalprogram, Sammanfattande kommentar:

Flertalet projekt pågår. Några projekt är i avvaktan på beslut från politiken och
verksamheter.
En upphandlartjänst har varit vakant, därför har flera projekt ej kunnat påbörjas
under 2013 som planerat. Delar av återstående medel för programmet kommer
därför att äskas i överfört anslag till 2014.

Räddningstjänst
Merparten av avvikelsen, 1 036 tkr står de två projekt som är kopplade till KrisberedskapjTotalförsvar för.
Den återstående avvikelsen är i huvudsak relaterad till utebliven investering i
brandslang och lägre investeringskostnader till övningsfält.
FRAMTIDEN

Kommunchef
• Fortsatt arbete med att utveckla och stärka de kommunala verksamheternas samarbetsförmåga och helhetsansvar.
•

Vidareutveckla samverkan mellan de kommunala bolagen, kommunens
förvaltningar och Företagarcentrum.

•

Stärka och utveckla kommunens omvärldsbevakning.

Medborgarkontor
• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets utbud av service och tjänster
samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.
•

Utveckla den Digitala agendan med e-strategiskt program med framtagning av riktlinjer för exempelvis bredband och lT -säkerhet.
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•

Utveckling och omgörning av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och
medborgarvänlig service via webben.

•

Exponering av Sala och genomföra olika aktiviteter genom annonsering,
trycksaker, mässor och expomaterial.

•

Framtagning aven flerårsplan för utbyggnaden av kommunens stomnät
för bredband på landsbygden.

•

Implementera ePhorte (dokument- och ärendehanteringssystem) i verksamheterna som förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar
ärendeprocessen, ökar servicenivån och förenklar rutiner.

•

Utveckla Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötesplats för olika verksamheter.

•

Säkerställa en säkrare miljö för vår IT -utrustning som ser till att sårbarheten elimineras för yttre omständigheter.

•

Kontaktcentret ska i framtiden kunna direkthantera enklare ärenden som
idag sköts av handläggare vid olika verksamheter.

•

Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) med
vidare publicering på Sala kommuns hemsida.

Kultur-och fritidskontor
• Kultur- och fritids kontorets verksamhet syftar till att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdom.
•

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall.

•

Påbörja arbetet med kulturplanen 2014-2016, med prioritering på barn
och ungdom.

•

Kv. Täljstenens utveckling.

•

Fortsatt satsning på digital delaktighet.

•

Renovering alternativt nybyggnation av simhallen.

Samhällsbyggnadskontor
• Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkön i kvarteret
Lodjuret på Ängshagen när väg och VA är färdigbyggd.
•

Kumla Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds
tomtkön.
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Tekniskt kontor
• Upphandling av vinterväghållningen, nu med fleråriga avtal. Krav kommer då att ställas på GPS-registrering, för bättre uppföljning av entreprenörer.
•

Inom gatudriften kommer utbytet av trasiga och slitna skyltar att prioriteras.

•

Inom parkverksamheten kommer arbetet med att identifiera och ta ned
riskträd att vara fortsatt prioriterat. Almsjukan har på nytt blossat upp i
och med den torra sommaren 2013 och många döda almar behöver därför tas ned.

•

Parkverksamheten kommer även fokusera på sikt och säkerhet på gångoch cykelbanor. Föryngringar av buskage ger ökad sikt, ljusare parkmiljöer och en ökad trygghet för gående och cyklister. Arbetet med att föryngra buskagen vid gång- och cykeltunnlar fortsätter.

•

Skogverksamheten har tagit fram en skogsbruksplan för skogsområdet
kring Norrberg. Området har under längre tid varit i behov av åtgärder
men med det tätortsnära läget och det täta friluftslivet har det ej varit
lämpligt med föryngringsavverkning eller större gallring. Liibecks modell
kommer nu att tillämpas. Modellen lämpar sig väl för detta område då
man endast tar ut de för avverkning mogna träden och lämnar övriga träd
orörda. Modellen har genom sitt varsamma skogsbruk blivit populär både
i Sverige och utomlands under de senaste åren.

•

Under första halvåret kommer kommunens kartdatabas att byta koordinatsystem för att komma i fas med de flesta övriga kommuner i landet.

•

Det kommunaltekniska programmet Geosecma kommer att uppgraderas
till Geosecma for ArcGis under första halvåret.

•

För att uppnå en väl fungerande e-förvaltning är en förutsättning att
kommunen och myndigheter samverkar. För att underlätta detta kommer
avtal träffas om Geodatasamverkan, vilket är ett samarbete mellan olika
aktörer på alla nivåer EU, nationell, regional och lokal. Detta medför för
kommunen tillgång till ett stort antal myndigheters information.

•

Rivning av hus B på Centralskolan Västerfärnebo.

•

Omarbetning av internhyresavtalen för kommunens egna fastigheter till
följd av införande av komponentavskrivning.

•

Flytt till nya lokaler för tekniska kontorets lokalförvaltning.

•

Modernisering av centralförråd och fordonsverkstad ska ske.

•

Nytt förrådssystem ska införas.

•

Ny dieselpumpstation vid kommunens centralförråd.
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•

Planering, tillsättning och uppstart av den kommande nya måltidsenheten och dess organisation. Detta för att hitta en kostnad för måltiderna och
en sann prisbiId.

•

Beslut om vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter
ska tas.

•

Ökade reningskrav för kväve för Sala avloppsreningsverk.

•

Investeringsprojekt för Sala resecentrum samt Sala stadspark kommer
genomföras.

Räddningstjänst
• Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan ett
nytt avtal som ger högre ersättning vara ett sätt att minska risken (dock
höjs kommunens kostnader) .
•

Översyn av fordonsplanen i akt och mening att hitta fordonslösningar
som inte kräver C-behörighet inom deltidsorganisationen-

•

Förebyggandeorganisationen står inför pensionsavgång - hur skall den
organiseras i framtiden?

•

Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förutsätter en samordning mellan det civila och militära försvaret - detta innebär krav på planering i kommunerna.

Personalkontor
• Fortsatt utveckling och anpassning av kommunövergripande processer
och rutiner för HR-området.
•

Utveckla konsultativt förhållningssätt gentemot chefer i organisationen i
syfte att stödja/lära ut/öka professionellt agerande i HR-processer.

•

Lönekartläggning.

•

jämställdhetsplan.

•

Arrangera tematräffar för chefer.

•

Utveckla dag för nyanställda - nytt program.

•

Effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocess.

•

Se över behov av arbetsmiljöutbildning.

•

Implementera uppdaterat lönesystem.

•

Upprätta styrdokument som t ex riktlinjer för friskvård, mutor och jäv,
gåvor, distansarbete och lokalt avtal om flexibel arbetstid.
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VERKSAMHETSFAKTA
Verksamhetsmått

2011

2012

2013
297,4

Antal årsarbetare Ksf

Antal anställda tsv

54

313

327

3

18

13

2011

2012

2013

4746

3712

4404

220,35

171,73

202,52

226

163

320

Kostnader städ, tkr

9943

9838

10542

Varavextrastäd, tkr

372

295

307

51155

52922

52214

74

80

67

9255

10472

11258

26595

28035

24463

7529

7938

6984

24422

27768

28660

* Kostnader totalt, tkr

22079

23235

22664

* Kostnad/invånare, kr

1024

1075

1042

19335

20903

22152

68720

70950

69360

Kultur- och fritidskontor

2011

2012

2013

Antal besökare Täljstenen

7800

8200

8500

133654

139242

139586

Antal anställda visstid

Tekniskt kontor
Vinterväghållning
Kostnader totalt, tkr

Kostnad/invånare, kr

Lokalförvaltning
Kostnader skadegörelse, tkr

Kostverksamhet
Kostnader totalt, tkr
Portion/årsarbetare , styck

Kostnader hyra, tkr

VA-verksamhet
Kostnader totalt, tkr

Varav kapitalkostnad, tkr
Intäkter från taxa , tkr

Renhållning

Intäkter från taxa, tkr

Personal
Kostnader löner, tkr
*Måtten är omdefinierade 2011.

Antal besökare på biblioteket
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Kultur- och fritidskontor
Kommunal subvention per besök i Simhallen

2011

2012

35,54

38,00

52,6

11

11

11

40,3

40,5

42,8

Antal i % av de bidragsberättigade föreningarna som har antagit en trygghetspolicy

Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %
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Revisionens verksamhetsberättelse
VERKSAMHETSANSVAR

Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om
all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv
välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska
och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett
revisionsår framgår aven revisionsplan som revisorerna beslutar om inför varje
nytt verksamhetsår.
ÅRET SOM GÅTT

Revisorerna har haft 9 möten under året och har vid dessa möten träffat kommunstyrelsens och samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar. Under 2012 har revisorerna även bjudit in kommunstyrelsens olika fackutskott fått
en föredragning av dem kring utskottens verksamhet och arbetssätt. Varje revisor har ett särskilt uppdrag att bevaka antingen kommunstyrelse, nämnd eller
utskott och vid sammanträdena har en rapport lämnats kring dessa. Likaså har
varje lekmannarevisor rapporterat kring det bolag man är vald för.
Under 2013 genomfört hemma-hos-utbildningar inom områdena Årsredovisningen - ett verktyg för förtroendevalda samt Intern kontroll.
Följande granskningar har genomförts under 2013 :
•
•
•
•
•

•
•
•

Kränkningar och diskriminering i grundskolan
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och läkemedelsanvändningen inom
särskilt boende
Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen
Ej verkställda beslut inom LSS
Beredskap avseende EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter)
Granskning av delårsrapport 2013
Granskning av årsredovisningen 2012
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EKONOMI
Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter
Driftbudget

Kostnader

Bokslut -11

Bokslut -12

Bokslut-B

Budget

Awikelse

745

758

750

787

37

745

758

750

787

37

Intäkter

Nettokostnad

EKONOMISK ANALYS

Driftbudget
Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 37 tkr, till största delen beroende på lägre arvodes- och personalomkostnader än budgeterat. Bland annat
blev ett sammanträde inställt och hela revisorsgruppen hade ej möjlighet att
delta vid årets länsrevisionskonferens i Arboga.
FRAMTIDEN

•

Utifrån lagkrav kommer liksom tidigare år granskning av delårsrapport
och årsredovisning att genomföras.

•

Förutom dessa kommer ett antal verksamhetsrevisioner att genomföras
baserat på revisorernas väsentlighets- och riskanalys. Revisionsplan för
2014 håller på att tas fram av revisorerna under januari och februari.

•

En uppföljande granskning av samtliga granskningar under åren 20112014 kommer att genomföras som ska analysera revisionsrapporternas
slutsatser samt kommunstyrelsens och nämndernas åtgärder och dess utfall.
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Överförmyndarens verksamhetsberättelse
VERKSAMHETSANSVAR

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltarskap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga
uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.
Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde.
Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över.
Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna
verksamheten.
MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

o

Målen bedöms inte vara uppfyllda

••

Målen bedöms delvis vara uppfyllda
Målen är uppfyllda
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar

®

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar
PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade
före 1 mars ska vara färdig-granskade senast sista augusti samma år.
Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överförmyndarens verksamhet.
Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och
ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter
och till aktuella externa aktörer.
Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

Granskningen av årsräkningarna var klar i början på september månad. För att klara detta timanställdes en handläggare som enbart
sysslade med granskning av årsräkningar.
Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är genomförd.
Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och
till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. Under senare delen
av året har informationen dock varit mer sporadisk eftersom den ena
handläggaren avslutade sin anställning i juni och den andra avslutade
sin anställning i september och det tar tid för de nyrekryterade att
sätta sig in i arbetet..

ÅRET SOM GÅTT

•

Under året har en rekryteringsprocess avslutats och två nya handläggare
har rekryterats, då den ena handläggarna avslutade sin tjänst i juni och
den andra i september. Den ena nya handläggaren tillträdde i mitten på
augusti och den andra i början på oktober. Den senare valde att avsluta
sin anställning och återvända till hemorten . En ny rekryteringsprocess inleddes därför och den beräknas vara avslutad i början på 2014.

•

Under året har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del merjobb med att granska sluträkningar.

•

Överförmyndaren har haft tillsyns besök av Länsstyrelsen.

EKONOMI
Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter

Driftbudget

Kostnader
Intäkter

Nettokostnad

Bokslut -11

Bokslut -12

Bokslut-13

Budget

Avvikelse

3 111

2953

3 163

3290

127

273

160

197

150

47

2 838

2 793

2 966

3140

174

EKONOMISK ANALYS

Driftbudget
Överförmyndare redovisar överskott 174 tkr. Den största delen av överskottet
hänför sig till personalkostnader.
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De ensamkommande flyktingbarnen kostade 88 tkr mindre än budgeterat, samtidigt som vi fick tillbaka 47 tkr mer än budgeterat från Migrationsverket. Detta
innebär att de ensamkommande flyktingbarnen totalt kostade 135 tkr mindre än
budgeterat.
Arvodet för ställföreträdarna har blivit 76 tkr lägre än budgeterat. Detta beror
sannolikt på att fler huvudmän än beräknat har blivit betalningsansvariga för
arvodet.

FRAMTIDEN
•

Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. Framför allt ökar
behovet av gode män i svåra ärenden, dvs ärenden där det förekommer
både ett missbruk och en psykiatrisk diagnos. De gode män som rekryteras till dessa ärenden kräver mycket coachning och utbildning för att
kunna klara sitt uppdrag.

•

En ny handläggare ska rekryteras under 2014 och båda handläggarna
kommer att genomgå adekvata utbildningar för att öka och bibehålla den
höga kompetensen inom överförmyndarverksamheten.

VERKSAMHETSFAKTA
2011

2012

2013

Antal aktiva ärenden

367

358

359

Antal redoVisningsskyldiga
ärenden

250

290

239

Text
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Bildnings- och lärandenämndens verksamhetsberättelse
VERKSAMHETSANSVAR

Bildnings- och lärandenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar.
Till verksamheten hör
•

Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem

•

förskoleklass
grundskola
gymnasieskola
grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna,
exempelvis fritidsklubb (denna regleras av LSS)

•

kommunal vuxenutbildning
svenska för invandrare (SFl)
samhällsinformation

•

Särskild utbildning för vuxna

•

Kulturskola (ej reglerat i skollagstiftningen)

Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är:
•

Skolmåltider (Kostenheten, KS)

•

Skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS)

•

Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 § (arbetsmarknadsenheten, VO N)

Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden.
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MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

o

Målen bedöms inte vara uppfyllda

t

Målen bedöms delvis vara uppfyllda
Målen är uppfyllda
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar

•®

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: ETT VÄXANDE SALA
- Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med
verksamhet av god kvalitet och valmöjlighet. Förskoleverksamhet
skall finnas tillgänglig i alla tätorter inom kommunen.
- Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses.
- Skolan i Sala skall vara av god kvalitet och ha ett gott rykte. För
detta behöver utvecklingsarbetet förstärkas med en tydligare inriktning mot de nationella styrdokumenten.
- Skolverksamheten skall organiseras så att alla geografiska områden
i kommunen med ett elevunderlag som räcker för skolverksamhet av
god kvalitet har tillgång till skola i sitt närområde.
- Sala skall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrågade
programmen.
- Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och
skola, samt att ge barn och ungdomar god livskvalitet. På så sätt skall
intresset av att bo i Sala förstärkas.
- Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbildning som hjälper innevånare att finna egen försörjning.
MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIAL T HÅLLBAR UTVECKLING
- Förskolan och skolan skall i samverkan med andra aktörer skapa
trygghet och arbetsro och lägga grunden till att Salas barn och ungdomar intresserar sig för aktiviteter som i gott samspel med andra
medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i såväl utbildning, arbetslivoch på fritiden .
Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

33,0 (34,3 förra året) % av Salas elever valde Kungsängsgymnasiet och 10,6
(11,8) % Ösby, alltså totalt 43,6 (46,1) %.
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

®

Elever och vårdnadshavare skall uppleva att verksamheten har god
kvalitet och att de har möjlighet till inflytande.
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET.

o

-Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att
kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra
ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner.
-IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som skolkommun. Eleverna
ska bli bättre rustade för fortsatta studier och utveckla de pedagogiska metoderna. Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av särskilt stöd, och/eller elever som är mindre mottagliga för traditionella
inlärningsmetoder. IT i skolan skall också ses som ett stöd att ge de
elever som behöver starkare individualisering av undervisningen,
större möjligheter att finna skolan tillräckligt stimulerande.
-Det entreprenöriella lärandet skall förstärkas.
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE.
När svaret på frågan "Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i
alla ämnen" i SKL:s "Öppna jämförelser" är "stämmer helt och håller"
eller "stämmer ganska bra" överstiger 90 procent i årskurs S.

O

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet:

I april var i snittantalet på småbarnsavdelningar 14,9 och på syskonavdelningar 21,2.
86,2 % av eleverna var behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan.
76,8 % av eleverna lämnade grundskolan med fullständiga betyg.
49 % av eleverna svarade "stämmer helt och hållet" och 34 % "stämmer ganska
bra" på frågan om lärarnas förväntan. Det är alltså sammanlagt 83 %.
82,2 % av avgångs eleverna fick slutbetyg. Resultatet är bättre än förra årets
värde (79,2%). Skolornas värden: Kungsängsgymnasiet 87,2 %, Ösby 72,2 %.
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ
Det totala sjuktalet i förvaltningen understiger 4 %.

o

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA
Minst 90 % av medarbetarna uppger att de upplever delaktighet
och inflytande

o

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:

Det genomsnittliga sjuktalet de senaste 12 månaderna var 4,7 %.
Personalen ger det genomsnittliga betyget 3,4 (på en 5-gradig skala)
på personalenkätens fråga om delaktighet.

ÅRET SOM GÅTT
•

Verksamhetsåret inleddes med en budgetram som med beräknade allmänna kostnadsökningar låg 20 mkr under 2012 års nivå. Efter fullmäktiges beslut om ramförstärkning blev nettoskillnaden 15 mkr.

•

Stora förändringar har skett inom ledningsorganisationen och administrationen för att minska kostnaderna. Det gäller främst inom vuxenutbildningen, särskolan och Ösby naturbruksgymnasium. I övrigt har verksamhetsanpassningar gjorts inom grundskolan och gymnasieskolan - vilket i
första hand påverkat antalet lärare.

•

Antalet medarbetare har minskat med 13 personer. Förutom dessa har
antalet medarbetare som gått till lägre tjänstgöringsgrad ökat med 29
personer, vilket gör att den totala personalstaten räknat i årsarbetare har
minskat med ett tjugotal.

•

Nyanlända i alla åldrar har ökat från budgeterade 50 till 120 personer
vilket ökar trycket på grundskolan med t ex flera nystartade förberedelseklasser.

•

Trots fortsatt utökning med fler platser har inflyttningen gjort att antalet
barn i grupperna inte kunnat minskas till uppsatt mål. Förändringen är
också ojämnt fördelad geografiskt vilket innebär att det har varit svårt att
klara behoven på vissa orter.

•

Omstrukturering av gruppstorlekar i grundskolan har inneburit att grupperna på högstadiet har blivit något större. Detta var inledningsvis en
följd av ekonomiska begränsningar men som också har visat sig ha organisatoriska fördelar.
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•

Antalet elever på särskolan har fortsatt att minska till följd av barnkullarnas storlek.

•

Kulturskolan har inlett omfattande förändringar bland annat för att
bredda utbudet för att omfatta fler kulturformer än musik.

•

Nya rutiner har genomförts under året för arbetet mot kränkande särbehandling: Likabehandlingsplanerna är numera delegationsbeslut av rektor samt alla anmälningar om kränkningar rapporteras till ordförandeberedningen.
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EKONOMI
Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter

Driftbudget

Bokslut -11

Bokslut -12

Bokslut -13

Budget

Avvikelse

Kostnader

556164

534970

537766

534374

-3392

Intäkter

100776

83678

88242

75369

12873

Nettokostnad

455388

451292

449524

459005

9480

945

716

845

129

5472

5162

-310

Verksamheternas nettokostnader
Nämnd· och styrelseverk-

samhet
Kansli/stab (AME)

1119
1815
229

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsätgä rder

4358

Kulturskola

4996

10

5214

Central förvaltning

27812

19207

14225

15652

1427

Förskola

89072

99238

109619

111179

1560

11946

7763

7917

6713

-1204

Gymnasiesärskolan

-1573

Intern justering grundsär/gymnosiesär

1573

Gymnasiesärskolan efter intern justering

7763

6344

6713

12408

11111

8745

10961

Grundsärskolan

Intern justering grundsär/gymnosiesär

Grundskola

Gymnasieskola
Vuxenutbildning
SFI

Summa

2216
-1573

1573

11111

10 318

10 961

616

12408

11111

8745

10961

2216

202690

206031

205367

211486

6619

92742

95688

93934

92034

-1900

4381

4999

2668

3609

942

Grundsärskolan efter intern justering
Grundsärskola

369

1822

1087

861

1364

503

455388

451292

449524

459005

9480

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar

Investeringar

Bokslut -11

Bokslut-12

Bokslut-13

Nettoutgifter

S 069

3 664

3 567

Budget

4900

Avvikelse

3567

EKONOMISK ANALYS

Driftbudget
Bruttokostnaderna är cirka 1 mkr lägre än budget. Av dessa är 0,5 mkr återhållsamhet på kontot för kompetensutveckling på central nivå. Övriga 0,5 mkr är
mindre poster utspridda över verksamheterna_
Bruttointäkterna överstiger budgeten med 8,4 mkr. Dessa är fördelade över förskolan med ca 2 mkr, och avser både ökade taxeintäkter och ersättningar från
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andra kommuner.
Grundskolan har fått 1,4 mkr mer i bidrag för flyktingar än budgeterat. EU-bidrag
samt andra bidrag gav ytterligare 1 mkr.
Gymnasiet har ökat intäkterna med 4 mkr, där de största enskilda posterna är
bidrag för flyktingar (1,2 mkr), EU-bidrag och övriga bidrag (1 mkr). Ersättning
från AMS 0,8 mkr och en ökad försäljning av jordbruksprodukter 0,6 mkr.

Nämnd- och styrelseverksamhet
Inställda nämndmöten har resulterat i ett överskott (0,1 mkr)
Kulturskola
Verksamheten har avslutat sitt samarbete med fängelset vilket har inneburit ett

inkomstbortfall (-0,3 mkr)

Central förvaltning
Verksamhetens överskott (1,4 mkr) beror till stor del av återhållsamhet på cen-

tral kompetensutveckling, bemanning på kontoret samt även planerade privata
förskoleavdelningar som inte startades som planerat.

Förskola
Verksamhetens överkott beror till stor del av ökade intäkter från andra kommuner (0,8 mkr) samt en ökning av barnomsorgsavgifter (0,4 mkr).

Gymnasiesärskola
Verksamhetsområdets resultat har justerats med en omföring av kostnad för av
köp av plats som felaktigt bokförts på verksamhetsområdet, -1,6 mkr. Det fak-

tiska resultatet för verksamhetsområdet är 0,4 mkr.

Grundsärskola
Verksamhetsområdets resultat har justerats med omföring av kostnad för köp av

plats, 1,6 mkr, som felaktigt bokförts som en kostnad på Gymnasiesärskolan. Det
faktiska resultatet för verksamhetsområdet är 0,6 mkr vilket är personal samt
lokalförändringar.

Grundskola
Kompensation för lönekostnadsförändringar fördelades inte som planerat. Det
har haft det goda med sig att vi gått in i 2014 med budget i balans. Statsbidragen
har ökat markant mot slutet av året. Kostnaderna som bidragen ska täcka kommer att falla ut 2014 därför har verksamheten gått kraftigt plus främst under
höstterminen detta år (4,6 mkr) . Lokalkostnaderna (1,5 mkr) är kopplade till
stor del till Västerfärnebo där en ombyggnation pågår och hyran oväntat reducerades under hösten 2013.
Gymnasieskola
Underskottet är till huvudsak minskade interkommunala intäkter (-1,4 mkr).
Ösby (-0,3 mkr) och Kungsängsgymnasiet (-0,1 mkr).
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Vuxenutbildning
På grund av få beviljade utbildningar hösterminen 2012 och svårigheter att få
igång utbildningar med kort varsel av förstärkt kommunal ram i december, så har
det lämnats ett överskott (0,9 mkr) i årets bokslut. Detta kommer att komma
bättre i fas under 2014.

Investeringar
Inga större investeringar har gjorts under året utan ett antal mindre investeringar i verksamheterna har gjorts.
FRAMTIDEN

•

De olika verksamheterna behöver förstärkt stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Hela organisationen måste bli involverad i det ständiga förbättringsarbetet, utifrån grundsynen att vi har höga förvätningar och vet
att vi kan få alla barn och elever att lyckas.

•

De ekonomiska uppföljningarna behöver bli tydligare och den ekonomiska planeringen mer strategisk.

•

Det finns ett stort behov av att se över lokalanvändningen i förvaltningen,
utifrån en långsiktig och väl förankrad strategi.

•

Under året ligger mellan 1 och 3 privata förskoleavdelningar förberedda
för start. Varje avdelning utgör en kostnad på 2 miljoner per år, plus ett
konstaterat utbyggnadsbehov på flera av våra mindre orter.

•

En utökning av befintliga platser med ca 10 barn sker under tidig vår i
egen förskoleverksamhet.

•

Gymnasieskolans programutbud bör ses över under våren för att fastställas efter resultatet av gymnasievalet i februari.

•

A-grupp för elever i behov av särskilt stöd i år 1-6 startas på Äkraskolan.

VERKSAMHETSFAKTA
2011

2012

2013

779

844

890

71

68

93

121

Bl

135

Grundskolan

2011

2012

2013

- grundskola och färskoleklass

2121

2123

2173

750

798

769

2

4

4

Förskolan
Antal barn i förskoleverksamhet
· kommunal förskola
· fam iljedaghem
· kooperativ

Skolbarnomsorg
- kooperativt fritidshem Broddbo
och Bråsta
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2011

2012

2013

Gru ndsä r/trä ningsskola

39

31

25

Fritidskl ubb/fritids

27

22

21

2011

2012

2013

500

450

350

2011

2012

2013

Elever i Sala Kommuns gymnasieskolor

744

668

607

- varav elever från annan kommun

235

205

181

Salaelever hos annan skolhu-

399

392

375

2011

2012

2013

Elever i gymnasiesärskolorna

47

44

35

varav elever från annan kommun

26

24

16

Salaelever i annan kommun

23

17

15

Enheten för vuxnas lärande

2011

2012

2013

188

142

157

Helårsplatser grundläggande
vuxenutbildning.

44

23

39

Antal elever Svenska för invand-

70

69

112

Särskolan

Kulturskolan
Antal elever i Kulturskojan
Gymnasium

vudman
GY-sär

Helårsplatser gymnasial vuxen utbildning

rare (snitt)
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse
VERKSAMHETSANSVAR

Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt
äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Föräldrabalken (FBL).
Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inkl hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen
( HSL).
Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora
olyckor och katastrofer (POSOM).
Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i
kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation med målet
att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att
fullgöra uppdraget har vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) organiserat sig i
olika verksamhetsområden; individ, familj, arbete (IFA) inklusive tlyktingmottagande samt funktionsnedsättning (FO) och omsorg om äldre (ÄO).
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MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

o

Målen bedöms inte vara uppfyllda

~

Målen bedöms delvis vara uppfyllda
Målen är uppfyllda

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar

•®

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING
Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för
att människor med behov av stöd i olika former får adekvata insatser
vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekonomiska resurser ska användas
effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas.

•

Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att människor kan leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och med bibehållen självständighet uppleva trygghet i sin hemmiljö.
AKTIVITETER
•

•

Resultat, produktions- och effektivitetsmått ska utvecklas och
följas upp för att kunna bedöma kvalitet och kostnadseffektivitet så att rätt insatser sätts in.
Nämnden ska verka för att trygghets boen de n tillskapas i boendekedjan för att säkerställa att äldre kan bo kvar hemma i
möjligaste mån.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING
Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljö belastningen.
AKTIVITETER
•
•

Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera.
Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bilpool.
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HÅLLBART SAMHÄLLE

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

En genomlysning för att få fram adekvata styrmått från verksamheten pågår. Inför resultatår 2014 hoppas dessa kunna användas.
Verksamheterna källsorterar och daglig verksamhet har tagit detta som en
sysselsättning för några deltagare att hjälpa till att köra bort det källsorterade
och bidrar därmed till återvinning och hållbarhet.
Bilpoolen används av alla verksamheter.
Förvaltningen har deltagit i diskussioner om behovet av trygghetsboendej bra
bostäder för äldre på Kaplanen efter det att Vård och omsorg upphör med nuvarande verksamhet där.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE
Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning på sina insatser och vara tydlig i informationen till medborgarna
så förväntningar, insatser och resurser är i paritet.
Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott och
respektfullt bemötande och insatserna ska utföras av personal med
utbildning och kompetens för uppdraget.
Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg.
AKTIVITETER
•
•

Kontaktmannaskap och genomförandeplaner genomgående
för alla.
I ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvalitetsundersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå
samt utforma handlingsplaner för kvalitetsförbättring utifrån
resul taten.
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI':

Målet är nöjda kunder/brukare med framgångsfaktorerna rätt bemötande, kompetens, tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, avlastning för anhöriga, planering tid/resurs samt tillgänglighet.
Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidens baserad
praktik och kvalitetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitetsarbetet är hantering av synpunkter/klagomål. Brukarnas synpunkter
och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden samt större avvikelser. Kvalitetsarbetet ska återkopplas till verksamhet.
Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när

•
•

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal.
Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av
stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö.

AKTIVITETER

•

•

Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vårdkedjor ska ske inom ramen för arbetet med hemsjukvård i
kommunens regi.
Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå
systematiskt kartlägga synpunkter/klagomål som inkommer i
syfte att på ett effektivt sätt hantera brister i verksamheten.
Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela organisationen.

•

Implementering av värdighetsgarantierna

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE
Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om
nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna sammanträden samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett brukarperspektiv.

AKTIVITETER

•
•
•

Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se
Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflytande.
Anhörigträffar
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet:

Kvalitet
I samband med arbetet Leda för Resultat utformas ett arbetssätt som dokumenteras i kvalitetsledningssystemet. Kvaliteten på verksamheten och på vilket sätt
arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säkerställas kommer följas
upp. Cheferna har börjat mäta olika delar i sina verksamheter i utbildningssyfte
för att sedan förankra detta arbetsätt hos övrig personal. All personal inom
äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet har haft en utvecklingsdag i
bemötande som en del av leda för resultat. Utveckling av hemsidan pågår. Kvar
att göra är att anpassa sidan för målgruppen funktionsnedsatta med t ex tal och
bilder. Flera aktiviteter har genomförts i dialog med föreningarna inom nämndens ansvarsområde under året. Ett visst ansvar för denna fråga har överförts till
kommunstyrelsen för 2014.
Äldreomsorg ÄO : Kvalitetsunderindikatorer för god service har försämrats
mycket på läkemedelsavvikelser och fallskador. Läkemedelsavvikelserna är under utredning och fallskadorna har ökat i takt med att fler registreringar har
gjorts. Andelen äldre i ordinärt boende har fortsatt ökat.
Individ familj arbete IFA: Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har
ökat mycket främst efter sommaren, beroende på ett antal kostsamma utredningsplaceringar av familjer med barn. Samtidigt har enheten arbetat med att öka
insatser på hemmaplan, dock är antal öppenvårdsinsatser konstant.
Funktionsnedssättningsområdet FO: I några arbetsgrupper har medarbetare
och chef arbetet med teamutveckling utifrån litteratur" att skapa effektiva team"
av Susanne Wheelan.
Personliga assistenterna har fått datorer till alla sina arbetsplatser vilket underlättar kommunikation och rapportering
Kontaktmannaskao. genomförandeplan, värdighetsgaranti och brukarstöd
Äldreomsorg ÄO: Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner som arbetsmetod för äldreomsorgen fortgår. I genomförandeplanen ska
den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur, när och på
vilket sätt insatser ges.
All personal inom vård- och omsorgsboenden, VåBo har under hösten gått en
heldagsutbildning om dokumentation och genomförandeplaner. Sjuksköterskor,
arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner och rehabplaner.
Inom VåBo har brukar- och anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter.
Genomgång och analys av resultaten i brukarundersökningar har genomförts
inom alla enheter. Handlingsplaner utifrån uppföljning är påbörjade. Arbetet med
att skapa sammanhållna vårdkedjor inom hemsjukvården pågår i teamarbetet
och tillsammans med landstingsvården i Sala. De flesta av förvaltningens hem82 (116)
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tjänstteam, hemrehab, sköterskor hemsjukvård och larmverksamhet har samlokaliserats på Stadsträdgården.
Värdighetsgarantierna för äldreomsorgen är under utveckling och behöver utvärderas.

Funktionsnedsättningsområdet FO: I boendeformerna inom FO används en
systematisk metod (Hurpärmar) för att ta reda på hur de olika insatserna ska
utföras utifrån brukarens behov/önskemål.
Det har införskaffats fem I PADs som ett tekniskt hjälpmedel. Syfte är att underlätta/förbättra kommunikation med brukarna.
I syfte att skapa brukarinflytande sker det regelbundna boenderåd på alla gruppbostäderna. Daglig verksamhet har regelbundna träffar med en referensgrupp av
brukare från dagligverksamhet.
I samband med en anhörigträff på Skräddargränds kortidsboende har det genomförts en enkät gällande verksamhetens innehåll och upplevd avlastning för föräldrar.
Alla verksamheterna har deltagit i Öppna jämförelser och kommer att under
2014 jobba vidare med att utveckla hur resultat och analyser ska kunna bli ett
bra arbetsunderlag för förbättringar.
FO har tillsammans med Sala Missionskyrka genomfört en föreläsningsdag med
anhörigperspektiv som tema.
PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ
Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fätt allt större fokus under de senaste åren. Allt som sker
inom nämndens ram har till syfte att vara till nytta för de som är i
behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten
att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens
utveckling.
Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor
betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen . Kvalitet,
utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete.
Vård- och omsorgsnämnden ska ge förutsättningar för att medarbetarna i förvaltningens verksamheter trivs och känner sig trygga i arbetet.
AKTIVITETER
•
•

Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrägor i enskilda hem.
Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte
att förbättra samverkansarbetet.
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA
Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen
och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och
effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde
brukaren.
AKTIVITETER
•
•

Utveckla formerna för reflektion i arbetet som ett sätt för kvalitetsutveckling.
Inom ramen för FÖRSAM (förvaltningssamråd) och ENSAM
(enhetssamråd) utveckla formerna i arbetet där medarbetarna tillsammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att
skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP
Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhetsplanen och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska
tillsammans med medarbetarna verka för att verksamheten utvecklas
och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbetsmiljö.
AKTIVITETER
•
•

Översyn av ledningsstrukturen inom förvaltningen i syfte att
skapa goda förutsättningar för ledning av verksamheten.
Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom
värdegrund, kundperspektiv och arbete med ständiga förbättringar.
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Kommentar till måJuppfyllelse perspektivet medarbetare:

All personal har haft möjligheten att delta i en kommunövergripande medarbetarenkät. Medarbetarenkät 2013 har påvisat områden som förvaltningen behöver
arbeta med bl.a arbetsmiljö, ledarskap och lärande samt sjukfrånvaro. Trakasserier och diskriminering är när det förekommer helt oacceptabelt och måste motverkas. De flesta medarbetarna har svarat på medarbetarenkäten och verksamheterna har påbörjat arbete med att förbättra de områden som fick låga poäng.
Genomgående är att frågorna som berör strategi fick låga poäng. Vissa verksamheter har påbörjat ett förbättringsarbete med hjälp aven handlingsplan, de andra
kommer att starta snarast.

Cheferna inom VOF har deltagit i föreläsningar som syftar till att få kunskap om
hur man kan mäta, skapa nyckeltal, se över sina processer för att få ett jämnare
flöde och säkerställa leveransen.
Alla verksamheter har medarbetarsamtal, regelbundna APT träffar, planeringsdagar och ensamträffar. Nya lönekriterier har arbetats fram. Inom samverkansarbetet provas att arbeta i "verksammöten". Verksam för ordinärt boende har bl.a
arbetat med arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. Mätningar av arbetsmiljörisker i
ordinärt boende har inletts
Flera verksamheter har bytt lokal under året i syfte att effektivisera verksamhet
och förbättra trivsel och arbetsmiljö för både personal och brukare. Med det följde en del dubbla hyreskostnader.
Målet för en sjukfrånvaro understigande 5% nås inte, den blev närmare 6%. Intensifierat arbete med att kartlägga och konkret arbeta med att sänka sjuktalen
är påbörjat med Previa som samarbetspartner. På en av verksamheterna har det
gjorts en fördjupad analys av sjukfrånvaron med hjälp av Previa, kommunens
företagshälsovård. Några verksamheter har provat på arbetsrotation.
Teamutveckling för individcentrerad vård och omvårdnad pågår kontinuerligt.
Här implementeras arbetssättet med riskbedömningar och planer.
Flera medarbetare samt chefer inom FO har varit på nationell konferens. Den
konferensen belyste problematiken med att vara utvecklingsstörd och åldras.
Utifrån de statliga medel som länet fått, att kompetensutveckla personal inom FO
2013-2014, deltog verksamhetschefi ett utvecklingsarbete på VKL som resulterade i en kompetensutvecklingsplan för personal med inriktning brukarmedverkan.
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ÅRET SOM GÅTT
Äldreomsorgen ÄO
Under året som gått flyttades verksamheten på Lindgården till lediga lokaler på
Parklängan. Det medförde att Älängans och Parklängans nattbemanning förstärktes. Vid flytten av verksamheten frigjordes personalresurser som också kunde
omfördelas till delar av utökad nattbemanning som tillfälligtvis gjorts på Klampenborg samt viss finansiering av hemtjänsten. Äldreomsorgen kom i och med
flytten av verksamhet på Lindgården ha en fullgod nattbemanning.
Den utplanerade tiden i hemtjänsten har under år 2013 ökat med 13 366 timmar
i jämförelse med år 2012. Av den utplanerade tiden är 11 % serviceinsatser och
resterande 89 % avser omvårdnadsinsatser. Antalet brukare med hemtjänstinsatser uppgår nu till 380 st och vid årets ingång 346 st.
Under året har ett för högt timpris debiterats internt för vikarieköp via resursen.
Det ökar område äldreomsorgs underskott med ca 2,3 miljoner men påverkar
inte förvaltningens totala resultat. Timpriset har till 2014 justerats.
Sommarbemanningen i sjuksköterskegruppen var svårlöst. Sommaravtalet med
extra ersättning tecknades som låg utöver budget för att garantera god vård.
Ett ökat behov av korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser, VåBo har
uppstått i slutet av året. Det har inneburit att förvaltningen fått fakturor från
landstinget för kostnader för medicinskt färdigbehandlade i december.
Under året har verksamheten haft hög sjukfrånvaro under olika perioder på
grund av influensa och vinterkräksjuka. Fler sparade semesterdagar har tagits ut
i år. Dessutom har extraresurser behövts för att klara snabb omställning till flera
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brukare samt för att säkerställa omvårdnaden runt brukare med stora behov på
VåBo. Allt detta har medfört högre personalkostnader än budgeterat.
Under hösten har förvaltningen upphandlat och installerat nyckelsystem för brukare som har larm och hemtjänst.
Ett stort arbete har inom äldreomsorgen pågått när det gäller planering av start
av nytt VåBo.
Ett flertal upphandlingar har genomförts under året. Dels på grund av det nya
boendet och dels med anledning av att avtalstider närmat sig sitt slut och att nya
behov uppstått. Ny leverantör av trygghetslarm har börjat installera larm inom
vård och omsorgsboenden.
Funktionsnedsättningsområdet FO
Tre gruppbostadsbeslut LSS kan inte verkställas då det inte finns lediga gruppbostadsplatser. Två av dem har rapporterats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO då tidsramen för gynnande beslut har överskridits och VOF därmed
riskerar vite. Ett vite har betalats ut på insatsen kontaktperson då VOF inte klarat
av att verkställa LSS-beslutet inom given tidsram.
I slutet av året fick VOF uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram kostnadsunderlag i form av drift och investering för att bygga en helt ny gruppbostad LSS.
Skräddargränd korttidsboende har under året genomfört en analys av behov av
insatsen i dagsläget samt i framtiden. Detta resulterade i effektiviseringar både
på schemanivå samt viss omstrukturering i tider för brukarna.
Dagligverksamhet har regelbundna etikträffar för personalen för att bättre kunna
fördjupa sig i olika svåra etiska problem och situationer på arbetet.
Personliga assistanstimmar har utökats en del och flera av brukarna har behov av
personal som jobbar jour på natten. Ersättningen från försäkringskassan per arbetat timme täcker inte kostnaderna för jourersättning vilket bidrar till underskott. Det har även förekommit brukare som blivit inlagda på lasarettet, samtidigt
som den personens personalgrupp har sin anställning utan ersättning från försäkringskassan. Personalen får då ersätta andra vid sjukdom samt ledigheter. Det
blir ändock tider som personalen går utöver.
I stort sett alla verksamheter inom FO har implementerat schemamodellen årsarbetstid. Den schemamodellen ger personal möjlighet till att själv styra sin arbetstid utifrån verksamhetens behov. Det underlättar även samverkan be manningsmässigt mellan verksamheter.
Individ familj och arbete IFA
I samverkan med landstinget utreds alternativ för Familjecentralens lokaler.
Planeringen av jobbcenter fortgår och den förväntade starten är på grund av byte
av lokaler försenad. Arbetsmarknadsenheten har flyttat från biblioteket till
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Kungsängsgymnasiets C-hus. Barn- och ungdomsgruppen flyttade från LiIlåstrands lokaler till Bergmästaren och stödteamet flyttade in i Lillåstrand.
Under 2013 har behovet av att skriva om avtalet gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn påtalats. Avtalet med Migrationsverket skrevs om i
slutet på oktober, vilket innebar att ett underskott under tiden hann uppstå.
131 stycken vuxna personer har mottagits av Integrationsenheten, vårt avtal
gäller för 40.
Komplicerade familje- och barnjungdomsplaceringar har ökat. Skyddsplaceringar av hela familjer har gjorts p g a hedersrelaterat våld. Antalet komplicerade
ärenden har ökat.
Kvalificerade kontaktpersoner har anlitats som ett komplement till LVU i hemmet.
Tredjepartsumgänget har ökat, räknas som komplicerade och ersätts med timkostnad.
Försörjningsstödet under 2013 har fluktuerat något dock konstateras en höjning
framförallt hos ungdomar.

88 (116)

89 (116)
ÅRSREDOVISNING 2013

EKONOMI
Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter

Driftbudget
Kostnader
Intäkter

Nettokostnad

Förvaltningsövergripande vht

Individ, familj och arbete
Omsorg om funktionshindrade
Omsorg om äldre

Alkoholhandläggare
Summa

Bokslut -11

Bokslut -12

Bokslut -13

Budget

Awikelse

431188

504744

535878

519787

-16091

66834

122660

143156

130508

12648

364354

382084

392722

389279

-3443

500

2140

-1000

10 818

11818

69250

74079

82717

76825

-5893

87914

84501

77180

79411

2231

206405

221364

233824

222224

-11599

382084

392722

389279

3443

Budget

Awikelse

285
364354

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar

Bokslut -11

Bokslut-12

Bokslut-13

Arbetstekniska hjälpmedel

661

517

306

1376

1070

Nettoutgifter

661

517

306

1376

1070

Investeringar

EKONOMISK ANALYS

Driftbudget
Under året har förvaltningens ram minskats med -450 tkr p g a den nya telefonväxeln.
Förvaltningen fick prestationsersättning från staten för registreringar i nationella
register 2012 kring "Mest sjuka äldre (+7,9 mkr). Bidraget togs in i budgeten
samtidigt med budgeterade kostnader i samma omfattning. Av dessa extramedel
användes 2,3 mkr, varav 1,7 mkr till teknikutveckling i hemtjänsten (nyckelsystem) och 0,6 mkr till personella förstärkningar centralt för att kunna arbeta med
strukturering av kvalitetssystemen för de mest sjuka äldre.
Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med -3,4 mkr. Ökningen av semesterlöneskulden blev dock 0,5 mkr lägre än beräknat.
Bruttointäkterna + 12,6 mkr består bl a interna intäkter (3 mkr resursen, 6,5 mkr
hemtjänst), 0,6 mkr AMS-bidrag samt 2,5 mkr övriga statsbidrag och projekt
(Psykprestationsmedel 0,6 mkr, Mest sjuka äldre 2013 1,2 mkr).
Bruttokostnaderna överskrider resultatet med -16 mkr, varav personalkostnaderna -8,7 mkr, hyror -1,4 mkr, övriga kostnader -6 mkr.
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Personalkostnaderna för omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet (11 mkr) mot budget. Avvikelsen på personalkostnaderna förvaltningsövergripande beror på att semesterlöneskuldsförändringen inte blev lika stor som föregående år. Interndebiterade intäkten för resursen samt vakanser inom både förvaltningsövergripande och omsorgen om funktionsnedsatta håller nere det totala
personalkostnadsunderskottet( +3,2 mkr) samt ej använda medel för "Mest sjuka
äldre" (+5,6 mkr).
Avvikelsen på övriga kostnader (-6 mkr) består bl a av försörjningsstöd (-0,3 mkr
- har sjunkit främst genom återbetalningar), köp av verksamhet (-6,3 mkr), därav
externa placeringar 5 mkr, resten familjehemsvård. Motivationsboendets kostnader är något högre än budget (-0,4 mkr) vilket beror på tom platser och uteblivna
hyror i början av året samt uteblivna intäkter på mat. Fyrklövern har gått 0,4 mkr
back tills avtalet med Länsstyrelsen skrevs om i oktober. Lokaler har kostat mer
än beräknat då en större omflyttning i syfte att minska lokalkostnaderna på sikt
har genererat hyror för tomma lokaler bl a på Bergmästaren.

Investeringar
Investeringsutrymmet har använts i begränsad omfattning, ca 1 mkr återstår som
önskas överfört till 2014 då mobilitet i hemtjänsten kommer behövas införas
under året och att planen för hjälpmedelsutbyte inte kunnat hållas p g a avtalsändring.
2011

2012

2013

(5,1)-

3,5 (5)

4,3 (4,3)

Förändring semesterlöneskuld, mkr

-0,5

1,3

0,5

Försörjningsstöd, mkr

24,4

23,9

22,7

Institutionsvård, kr/dygn barn

1 897

3306

3346

Institutionsvård, kr/dygn vuxna

1836

245O

3772

Löneökn ing budget (utfall), mkr

FRAMTIDEN
Fortsatt arbete med att beskriva verksamhetens processer fortgår.
Äldreomsorgen ÄO
Anhörigcenter kommer att startas i Kaplanens bottenvåning i slutet av året.
Verksamheten kommer att vända sig till samtliga anhöriga inom förvaltningens
alla verksamhetsområden med samtalsstöd, råd, kurser och cirklar. Ett drop-in
cafe kommer att vara öppet på vardagar.
Antalet färdigbehandlade som blir kvar på sjukhus har ökat under januari 2014.
Förvaltningen kommer att följa utvecklingen för att se om behovsökningen är
tillfällig eller om ett ökat behov kommer att kvarstå och då kräva åtgärder. Ekonomiska medel för färdigbehandlade finns inte budgeterat i 2014 års budget.
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Utredning av införandet av LOV på omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten ska
redovisas.
Behovet av hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser har under de två sista åren ökat
och ökningen väntas fortsätta även under år 2014.
Ändringen av åldersgränsen för fixartjänster, från 80 år till 75 år, kan medföra
ökad efterfrågan på tjänsten.
Införande av mobilt uppföljnings- och registreringssystem för hemtjänst samt
införande av nytt larmsystem på vård och omsorgsboende, VåBo kommer att
pågå under våren.
Hemtjänstbeslut för personer som bor på VåBo kommer att införas under året.
Under april kommer det nya boendet på Johannesbergsgatan 2 att öppna. Samtidigt kommer verksamheten på Klampenborgs och Kaplanens VåBo upphöra. Förvaltningen kommer även i samband med öppnandet av det nya boendet tomställa
19 platser på Parklängan 3 samt Ekebygårdens grupp boende på 7 platser då
ekonomin inte tillåter att dessa platser hålls öppna.
Under året behöver nya digitala trygghetslarm för ordinärt boende avropas från
det upphandlade ramavtalet. Detta bör föregås aven översyn av det samlade behovet aven trygghetscentral i kommunens regi.

Funktionsnedsättningsområdet FO
I januari 2014 finns det fem gynnande gruppbostadsbeslut LSS som inte kunnat
verkställa p g a av gruppbostadsbrist.
Under mars 2014 börjar flytten in i Klampenborg vån 1 och därmed löser det en
del av de beslut som idag inte kan verkställas. Arbetsgruppen på vån 1 kommer
också att verkställa insatserna på Skräddargränds korttidsboende.
Under maj månad 2014 kommer verksamheten i Gröna Villan flytta till Klampenborg. Bemanningen på vån 1 och vån 3 förväntas lösas med redan befintliga personalresurser inom område FO.
Den tillfälliga gruppbostaden på Johannesberg med icke fullvärdigt LSS-boende
kommer att behållas en period till för att kunna verkställa alla beslut. Bemanningen för den är inte budgeterad.
Under början av året skall VOF lämna ifrån sig en kostnadsberäkning på drift och
på vad en nybyggd LSS grupp bostad förväntas kosta. Underlaget skall vara klart i
början av 2014.
Det är så gott som fullt i nuvarande servicebostadsplatser och behovet aven ny
servicebostads personalgrupp samt baslokal behöver tillskapas för att möta upp
framtida behov.
Ökat behov av nya grupper inom dagligverksamhet då de befintliga grupperna
har många deltagare.
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Utifrån de statliga medel som VKL fått inom FO 2013-2014 kommer ett komp etensutvecklingsprogram att påbörjas med brukarmedverkan som tema. Det startar med en inspirationsdag i mars samt kurser för baspersonal och enhetschefer
som startar upp hösten 2014.
Individ familj arbete IFA

2014 kommer ca 30 personer att övergå från etableringsreformen till försörjningsstöd.
Samarbetet med arbetsförmedlingen behöver utvecklas så att ungdomar snabbbare kan komma in i aktivitetsstöd och sysselsättning.
Översyn och planering av mottagandet ska göras.
Fortsätta utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna för att
möta upp behov och minska placeringar.
Ett kvalificerat familjehem behövs snarast som ett alternativ till barn och ungdomsplaceringarna.
Samarbetet med psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna behöver
utvecklas för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden tillsammans med landstinget.
Feriejobb för ungdomar på åk 1 på Gymnasiet ska införas under alla skollov.
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VERKSAMHETSFAKTA
2011
585 (exkl AME)

2012
636

2013
633

269

272

269

82

82

82

7

7

7

36

36/19

19

Antal korttidsboendedygn
SoL

10 864

9175

7487

Antal personer med hemtjänstinsatser 1/10

314

327

374

Antal beslut bostad vuxna
LSS

67

66

78

Antal personer med insat-

7/35

6/35

3/32

Antal personer med insatsen daglig verksamhet lSS

76

75

86

Antal beslut boendestöd
kommunpsykiatri

56

51

40

Antal beslut elevhem sbo-

12

14

8

Antal hushåll med försörjningsstöd

735

733

720

Antal personer placerade
på institution

41

29

34

Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser

357

384

308

42

63

25

Antal ungdomar i feriearbete

125

128

126

Antal mottagna flyktinga r

40

79

131

Text

Antal årsarbetare
Antal särskilda boendeplat-

ser SoL
- varav anpassade för dementa

- varav anpassade för personer med psykiska funktionshinder

-varav antal korttidsplatser
SoL

sen personlig assistans
LSS/LASS

ende j annan kommun lSS

Navigatorcentrum
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
Kommunens redovisning
RESULTATRÄKNING
TKR

Not

Redovisat

Budget

Redovisat

2012

2013

2013

307032

252 151

Verksamhetens intäkter

l

245703

lämfö relsestörande intäkt

l

20962

Verksamhetens kostnader

2

-1232826

-1323752

-1250674

Avskrivningar

3

-46536

-52941

-51222

-1012697

-1069661

-1019805

4

819936

835180

839004

och utjämning

5

237756

247484

252457

Finansiella intäkter

6

4320

4367

4688

Finansiella kostnader

7

-10 035

-13 317

-11 239

39281

4053

65106

Extraordinära intäkter

o

o

o

Extraordinära kostnader

o

o

o

39281

4053

65106

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

29940

Generella statsbidrag

Resultat före extraordinära poster

Arets resultat
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KASSAFLÖDESANAL VS
Bokslut 2012

Budget 2013

Redovisat 2013

Årets resultat

39281

4053

65106

Justering för av- och nedskrivningar

46536

52941

51222

892

519

4524

O

2415

772

TKR

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för gjorda avsättningar

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktu r
Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

8

-2989

O

8986

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

83720

59928

130609

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

22215

O

17267

-16858

O

-1503

ll8

O

-294

89195

59928

146079

-126749

-l38183

-ll1067

5309

4000

7273

O

O

O

lll9

O

O

-120321

-134183

-103794

53025

115 175

87000

-15509

-14246

-18596

4231

3200

3988

41747

-104129

72 392

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

O

-2415

-2277

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur

O

-2415

-2277

Årets kassaflöde

10621

27459

112399

likvida medel vid årets början

10751

21372

21372

likvida medel vid årets slut

21372

48831

133772

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Ökning/minskning förråd och varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering j materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

Amortering av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATliG INFRASTRUKTUR
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BALANSRÄKNING
TKR

Not

Redovisat

Budget

Redovisat

2012

2013

2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

751775

818892

Maskiner och inventarier

11

85809

75976

Finansiella anläggningstillgångar

12

112567

108038

Summa anläggningstillgångar

950152

1070851

1002905

Omsättn ingstillgånga r

FörrAd

13

3061

3179

3355

Kortfristiga fordringar

14

101014

123229

83747

Kassa och bank

15

21371

-16194

133772

125447

110215

220873

1075598

1181067

1223778

542380

526444

607482

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER

Eget kapital

16

15100

-därav resultatutjämn ingsreserv

3928 1

4053

65106

17

30440

30417

38162

långfristiga skulder

18

282868

387238

359727

Kortfristiga sku lder

19

219910

236768

218407

502778

624006

578134

1075598

1181067

1223 778

-därav årets resultat
Avsättningar för pensioner
Skulder

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR
OCH SKULDER

Panter och ansvarsförbindelser

2012

2013

Pensionsförpliktelser

20

573752

611651

Borgensåtaganden

21

462689

583025

Operationella leasingavtal

22

442

2922

Hyresavtal verksamhetsfastigheter

23

71835

55888
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Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands
Avfalls AB.
Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 278 kommuner
som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regress avtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt
ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269401727843 kr och totala tillgångar till 271 338 145992 kr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 755160044 kr och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 761 499 284 kr.
Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande
och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 1
och 2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott
maximalt garanterar 17,5 mkr.
Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 912 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på ca 300 mkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen.
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NOTER
TKR
Not 1

2012

2013

Försäljningsmedel

17997

18183

Taxor avgifter, ersättningar

78947

83935

Hyror och arrenden

14445

14819

Bidrag

88923

99883

20962

20372

Verksamhetens intäkter

varav jämförelsestörande intäkter:
återbeta lning AFA

9570

prestationsersättning 2012/2013

63232

59952

3121

5320

266665

282091

791249

812480

Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial

24390

27809

Bidrag

58288

55550

181031

178500

6281

7807

Lokal- och markhyror, fastighetsservice

40787

41074

Bränsle, energi och vatten

37981

35059

Förbrukningsmaterial inklusive kontorsmaterial

44548

43241

Övriga verksamhetskostnader

48270

49154

1232826

1250674

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

27 952

28828

Maskiner och inventarier

18585

22214

Q

180

46536

51222

810061

843763

Försäljning verksamhet och entreprenad
Försäljning anläggningstillgångar

Not 2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

Entreprenader o köp av verksamhet
Konsulttjänster

Not 3

Avskrivningar

Nedskrivningar

Not4

Skatteintäkter
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning 2011

155

Slutavräkning 2012

9720

98 (116)

516
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ÅRSREDOVISNING 2013

2012

TKR

Slutavräkning 2013, prognos

Not 5

-5274
819936

839004

191994

209048

Kostnadsutjämn ing

-1078

-3761

Regleringsbidrag/avgift

10604

9850

-945

626

37180

36694

237756

252457

517

128

1019

1262

Avkastn ing kommunala bolag

496

308

Övriga ränte intäkter

259

221

Päminne l se ~

195

164

1687

2493

147

112

4320

4688

Låneräntor

8482

7896

Finansiell kostnad pension

1203

3077

O

2363

350

265

10035

11239

-2843

-4941

-135

O

Kommunalekonomisk utiämning och lSS
I nkomstutjämni ngsbidrag/avgift

LSS utjämningsavgift

Fastighetsavgift

Not6

Finansiella intäkter

Bankränta
Ränta 5HE AB

och inkassoavgifter

Övriga finansiella intäkter
Ränta förlagslån

Not 7

Finansiella kostnader

varav effekt av förändrad diskonteringsränta
Indexuppräkning Citybanan

NotS

Justering av övriga ej rö relsekaQ:italQ:åverkande Q:oster
Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar
Rea lisationsvinst vid försäljning av aktier
Ack skuld anläggnings -janslutningsavgifter VA
Utdelning Sala Kulturfond

Not9

2013

13 931
-11

:1

-2989

8986

-126749

-111067

Jnvesteringsnetto
Jnvesteringsutgifter
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2012

2013

6428

7273

varav fastighetsförsäljningar

5309

7273

varav försä ljning finansiella tillgångar

1119

Q

-120321

-103794

13 324

19130

535815

592241

70789

143098

123039

128553

Publika fastigheter

68593

64898

Fastigheter för annan verksamhet

11 005

14070

751775

818892

Ack Investeringar

999233

1101983

Ack Avskrivningar

-323976

-350208

Ingående bokfört värde

675257

751775

Nyanskaffning

106889

98226

-5262

-7043

-27 952

-28828

O

-180

2843

4941

751775

818892

Maskiner

25840

28369

I nye ntarier

46444

37539

Bilar

13 525

10067

85809

75976

Ack Investeringar

230128

245892

Ack Avskrivninga r

-145443

-160083

TKR
Investeringsi nkomster

Not

Mark,

b~ggnader

och tekniska anläggningar

10
Markreserv
Verksa m hetsfa stig hete r

varav pågående projekt
Fastigheter för affärsverksamhet

Avyttring

Arets Avskrivningar
Nedskrivning
Reavinster
Utgående bokfört värde

Not

Maskiner och Inventarier

11

100 (116)
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2012

2013

Ingående bokfört värde

84685

85809

Nya nskaftn ing

19756

12610

-47

-230

-18585

-22214

85809

75976

5075

5075

2

2

88

88

Aktier i Vafab

4442

4442

Aktier i Sala Silvergruva AB

5000

5000

10247

10 247

1020

1020

778

1009

40

40

3800

3800

Citybanan

19298

18526

Utlämnat lån 5ala-Heby Energi AB

62778

58790

112567

108038

TKR

Avyttring

Arets Avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

Finansiella anläggningstillgångar

12
Aktier i Sala Jndustrifastigheter AB
Aktier i Kommunaktiebolaget
Aktier i 5ala-Heby Energi AB

Aktier j Sala bostäder AB
Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening
Andelar

Bostadsrätter
Förlagsbevis Kornmuninvest

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 1956 tkr för Sala kommun. Totalt
andelskapital j Kommuninvest uppgick 2013-12-31 till 2 976 tkr.
Upplösning av bidraget till Citybanan, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses
över 25 år.

Not

Förråd

13
1807

1912

Centralförråd

707

907

Lager glasskulpturer/tavlor/övriga gåvor

384

371

Lager Kungsängsgymnasiets kiosk

12

12

Lager Turistbyrån

63

60

lager Ösby Naturbruksgymnasium

101(116)
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TKR

2012

2013

88

93

3061

3355

20574

16152

34

60

O

678

1818

4492

836

703

7867

7907

69885

53755

101014

83747

O

O

17613

30238

3759

103533

21371

133772

Anläggningska pital

636843

605016

Rörelsekapital

-94463

2467

542380

607482

503111

527 280

Lager Simhallen

Not
14

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos anställda
Spa nnmå Islevera nser

Statsbidragsfordringa r

Skatte konto
Fordran mervärdesskatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not
15

Kassa och bank
Huvudkassa
Postgiro

Bank

(Checkkred iten uppgår till 52 325 tkr)

Not
16

Eget kapital

Sl2ecifikation av det egna ka[!italets förändring

Ingående Eget kapital
Resultatutjämningsreserv (RUR)

15100

Utdelning Sala Kulturfond

Arets resultat
Utgående Eget kapital

-11

-4

39281

65106

542380

607482

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mkr av tid igare års resultat till en

resultatutjämningsreserv. I eget kapital ingår 465,3 tkr som avser Sala Kulturfond

102(116)
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ÅRSREDOVISN ING 2013

2012

2013

Arets resultat

39281

60S 106

Realisationsvinst

-2978

-4941

Justerat resultat

36303

60 165

Ingående avsättn ing, inkllöneskatt

25133

25416

Pensionsutbeta Ini ng

-1198

-1318

676

2948

1012

603

O

2330

TKR
Balansutredning

Not
17

Avsättningar för pensioner

Nyintjänad pension

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta (RIPS), inkllöneskatt

-261

671

55

701

25416

31354

4765

3929

Pens ionsutbeta Ining

-281

-47

Nyintjänad pension

284

1818

O

38

191

111

O

606

Övrigt

15

-89

Förändring löneskatt

50

444

5024

~

30440

38162

80%

82%

4

5

260190

328594

Övrigt

Förändring löneskatt

Avsättning garanti- och visstidspensioner
Ingående avsättn ing, inkllöneskatt

Arbetstagare som pensionerats
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta (RIPS), inkllöneskatt

Aktualiseringsgrad
Antal visstidsförordnande

Politiker

Not

Långfristiga skulder

18
Kommuninvest
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2012

2013

Skuld för anslutnings·janläggningsavgifter VA

13 234

13 931

Citybanan

22678

17202

296102

359727

Kortfristig del av längfristig skuld

14246

22060

levera ntärssku Ide r

53474

49851

Upplupen källskatt

12513

12047

Upplupna arbetsgivaravgifter

14794

14134

723

770

1090

1090

1

1

1787

3238

Semesterlöneskuld

36220

37327

Ferieiöneskuld lärare

11233

9413

Uppehållslöneskuld

1049

945

Upplupen särskild löneskatt pensioner

6014

6104

Upplupna räntekostnader

1251

1158

24788

25160

Övriga förutbetalda intäkter

1709

1246

Förutbetalda skatteintäkter

1125

6478

24658

27383

206675

218407

461735

492235

O

36987

112017

119416

573 752

611651

664

550

TKR

Not

Kortfristiga skulder

19

Fastighetsskatt
Statsbidrags(örskott Gruvans vattensystem
Utdelning från Jöns och Alvida Akermans fond
Statsb idrags(ö rskott flyktingve rksamhet

Upplupna pensionskostnader, individuell del

Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder

Not

Anvarsförbi nde Iser

20
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller
avsättningar
varav effekt av förändrad diskonteringsränta
Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser

Not

Borgensåtaganden

21
Förlustansvar för egna hem och småhus

104(1161
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2012

2013

462025

582475

462689

583025

Med förfall inom 1 år

270

1137

Med förfall inom 2-5 år

172

1785

Med förfall inom 1 år

17797

17381

Med förfall inom 2-5 år

42368

29766

Med förfall senare än fem år

11670

8741

TKR

Kommunala bolag

Not
22

Not
23

Operationella leasingavtal

Framtida leasingkostnader:

H~resavtal

ve rksamhetsfastigheter

Framtida hyreskostnader:
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Drift- och investeringsredovisning
Kostnader

Driftredovisning, tkr

Intäkter

Netto

Budget

Redovisat

Budget

Redovisat

avvikelse

2013

2013

Budgetavvikelse

%

2013

Redovisat
2013

Budget-

2013

Budgetavvikelse

Budget

2013
623712

595856

27 856

410 481

404 918

-5563

213 231

190938

22293

10%

787

750

37

O

O

O

787

750

37

5%

3290

3163

127

150

197

47

3140

2966

174

6%

Bildnings- och lärande nämnd

534374

537766

-3392

75369

88242

12873

459005

449524

9481

2%

Vård- och omsorgsnämnd

519787

535878

- 16091

130508

143156

12 647

389279

392722

-3443

-1%

1681949

1673412

8537

616507

636512

20005

1065442

1036900

28542

3%

Budgetavvikelse

%

Kommunstyrelsens förvaltning
Revision
Överförmyndaren

Summa

Utgifter

Investeringsredovisning, tkr

Inkomster

Netto

Budget

Redovisat

Budget-

Budget

Redovisat

2013

2013

avvikelse

2013

2013

Budgetavvikelse

162757

107193

55567

4000

7273

3273

158757

99921

58836

37%

Bildnings- och lärandenämnd

4900

3567

1333

O

O

O

4900

3567

1 333

27%

Vård- och omsorgsnämnd

1376

306

1070

O

O

O

1376

306

1070

78%

169033

111067

57966

4000

7273

3273

165033

103794

61239

37%

Kommunstyrelsens förvaltning

Summa

106(116)

Budget
2013

Redovisat

2013

107 (116)
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Koncernens redovisning
RESULTATRÄKNING
2012

2013

590388

614220

20962

29940

-1502304

-1532683

-75126

-79521

-966079

-968043

Skatteintäkter

819936

839004

Generella statsbidrag och utjämning

237756

252457

2250

1819

-36250

-34079

57613

91157

Extraordinära intäkter

O

O

Extraordinära kostnader

O

O

-437

-6874

Uppskjuten skatt

-1464

-859

ÅRETS RESULTAT

55712

83424

TKR

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Aktuell skatt

107 (116)

108 (116)
ÅRSREDOVISNING 2013

KASSAFLÖDESANALVS
Tkr

2012

2013

Arets resu ltat

55712

83 424

Ju stering för av- och nedskrivni ngar

75 126

79521

Ju stering gjorda avsätt n pensioner o övriga avsättn

-2252

6968

Ju steri ng för övriga ej likviditetspåverkande poste r

63 1

-612

129217

169301

1 296

-7

11835

20372

Ökn(+)/minskn(-) ko rtfrist iga skulder

-11 956

-4052

Kassaflöde från den löpande verksamheten

130393

18S 614

-347

-18

O

347

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökn(-)/minskn(+) förråd och va rulager
Ökn (-)/minskn(+) kortfri st iga fordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i imma teriella anläggningstillgångar
Försäljning immate rie lla anlä ggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

-140632

Försäljning av materiella anläggningstillångar

5309

39947

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-88

-18

2 147

1028

-133610

-106863

68647

82948

-42 11 1

-35 102

O

O

4 23 1

3988

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30767

S1834

Årets kassaflöde

27 SSO

130 S8S

likvida medel vid årets början

40818

68602

likvida medel vid årets slut

68368

199188

Försäljning av fina nsiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-148 149

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lå n
Amortering av sk ul d
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringa r
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BALANSRÄKNING
TKR

Not

2012

2013

TILLGÅNGAR

Anläggn i ngstillgå nga r
Immateriella anläggningstillgångar

Patent

17

Goodwill
Elcertifikat

Summa immateriella anläggningstillgångar

11619

10726

347

O

11967

10743

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg

l

1645316

1676993

Maskiner och inventarier

2

89793

78388

4443

30813

1739552

1786194

33116

29508

7847

9405

40963

38913

1792482

1835849

13 250

13 257

145990

128417

68368

199188

227609

340861

2020090

2176710

2012

2013

586004

631584

Pågående arbete
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, m.m.
långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

TKR

Not

EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital
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TKR

Not

2012

2013
15100

Resu Itatutjä mningsreserv

55712

83424

641716

730109

O

O

Pensioner och liknande förpliktelser

31809

39463

Avsättning skatter

13334

15361

Summa avsättningar

45144

54824

långfristiga skulder

1001696

1067683

Summa långfristiga skulder

1001696

1067683

91104

88111

Övriga kortfristiga skulder

240430

235982

Summa kortfristiga skulder

331534

324089

1333230

1391772

2020090

2176710

Arets resu Itat

Summa eget kapital
Minoritetsintressen

Avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leve ra ntö rssku Ide r

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2012

2013

371825

350819

575121

612952

Borgensåtaganden

1189

901

Övriga förpliktelser

O

O

TKR

Ställda panter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
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NOTER
TKR

2012

2013

Not 1 MASKINER OCH INVENTARIER

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

660434

679073

-336679

-366549

323755

312524

1999715

2060719

Not 2 MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

-588491

617770

1411224

1442949
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Avvikelse från rekommendationer
Kommunen har erhållit "prestationsersättning för sjuka äldre" för arbete utfört
under 2012. Ersättningen har bokförts 2013 istället för 2012 vilket avviker från
RKR:s rekommendation 18.1. Syftet med avvikelsen är att ersättningen ska kunna
användas i verksamheten under 2013. Avvikelsen förbättrar kommunens resultat
2013 med 7,7 mkr, motsvarande 0,7 % av resultatmålet årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

/ämförelsestörande poster
jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att
en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
I resultaträkningen för 2012 och 2013 ingår återbetalning av försäkringspremier
från AFA och för 2013 även utbetald prestationsersättning från staten för arbete
kring mest sjuka äldre.

Lån och räntor
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar
är bokförda som kortfristig skuld.

Personalkostnader
Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde
inklusive personalomkostnadspålägg och redovisas som kortfristig skuld. Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader' ska inventarier som klassas som en investering ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och
ha ett värde av minst ett halvt basbelopp.

Avskrivningar
Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 25, 33 och 50 år, och för maskiner och inventarier; 3, 5, 7, 10 och 15 år.
Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls.
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Internränta
Internräntan 2,90 % för 2013, är den av Kommunförbundets rekommenderade i
cirkulär 12:74 och beräknas på tillgångarnas bokförda värde.

Exploateringstillgångar
Kommunens exploateringstillgångar är redovisade som materiella anläggningstillgångar.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirkulär 13:72.

Pensioner
Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av pensionen betalas ut
för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har
skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan har bokförts som en finansiell kostnad.

Flytt från kortfristig skuld till långfristig skuld
Redovisningen av anläggnings- janslutningsavgifter till kommunala vatten - och
avloppsnätet har 2013 flyttats från kontogrupp 29, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till Långfristiga skulder, kontogrupp 23. Jämförelsetalen för
föregående år har omräknats enl den nya principen.

Hyra och leasing
De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. De har en
avtalstid kortare än tre år och redovisas som leasingkostnader i resultaträkningen och framtida leasingavgifter under ansvarsförbindelser. Framtida hyresavgifter redovisas under ansvarsförbindelser.

Begreppsförklaringar
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna
intäkter och kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen.
Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån det egna skatteunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och
avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning.

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på dagen för räkenskapsårets utgång.
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Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samt hur dessa
har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.
Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.
Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande
innehas eller brukas.
l anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat specificerat. Skälet är att
poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utan måste redovisas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas genom att
jämföra ingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningen med
resultaträkningens rad, "årets resultat".
Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses
sådana som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kassaflödesanalysenjfinansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods
investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på
verksamhetens likvida ställning.
För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens
intäkter och kostnader.
Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarna förs över till finansieringsanalysen.
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Indikatorsammanställning 2013

2

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING
I denna bi laga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av må luppfylle lsen.

Kommunfullmäktige
Mål

Indikator

2013

2012

2011

+173

+28

+ 33

2

9

3

1357

1361

1212

+93

+31

233

230

257

-1,3%

10,5%

-11 %

Ingen

57

mätning

Ingen
mätn ing

2013

2011

Mål för perspektivet Hå"bart samhälle:
Ett växande Sala

Befolkni ngsutvecklingen
är positiv

Antalet fastställda
detaljplaner för

bostadsbyggande och
näringsverksamhet ökar

Försäljningsvärdet på

fastigheter ökar
(medelvärde tkr)

l

Antalet lägenheter ökar
Sala förbättrar sin
placering på Svenskt
Näringslivs ranking med

20%
förändring %

En långsiktigt social
håll bar utveckli ng

Medborgarna ger Sala i

5eB:,
m ed bo rga ru nde r sökning
minst betyget 65 (s kala
O- 100) som en bra plats
att leva och bo på

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

l Källa: Mäklarstatlstik.se

285

263

254

3

Mål

Indikator

En långsiktig miljömässigt
hållbar utveckling

fastigheter som värms

2013

2012

2011

O

4

5

259907

254209

252568

544

343

831

25%

20,3%

15%

Ingen

53

Ingen
mätning

Antal kommunala
upp med olja
Andelen lokalt

producerad energi ökar

av den totala
energianvändningen

2

Antal resor med

kollektivtrafik ökar
(buss)

Totala mängden

hushållsavfall minskar
(kg/inv),
Utsläpp från bilar
2
mlnskar
Andelen ekologiskt

producerade produkter i
kostverksamheten ökar

Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda medborgare och
brukare

Medborgarna i SCB:s
medborgaru ndersökning
ger verksamheten lägst

mätning
2013

2011

betyget 55 (skala 0-

lOD)
God service av hög kvalitet

Brukare inom vård och

Målet

Målet

omsorg får rätt insatser

delvis

delvis

uppfyllt

uppfyllt

Målet

Målet

delvis

delvis

delvis

uppfyllt

uppfyllt

uppfyllt

86,2 %

88,6%

93,4 %

Ingen
mätning

37

vid rätt tidpunkt av
kompetent personal

Uppfyllt

4

Inom vård och omsorg
får fler barn, ungdomar
och vuxna sina
individuella behov av

Målet

stödinsatser
t illgodosedda i sin
hemmiljö 4
Andelen elever behöriga
att söka
gymnasieprogram efter
grundskola ökar
Påverkan och inflytande
för kommunens
medborgare

Medborgarna i 5CB :s
med borgarundersökning
bedömer möjligheten till

2013

Ingen
mätning

2011

inflytande och påverkan
till minst 45 (skala O-

lOD)

Mål för perspektivet Medarbetare:S

Uppgifterna har inte kunnat redovisas
Indikatorn avser insamlad mängd hushållsavfall, kgJinv. Mätningen avser föregående år. Källa: Avfall Sverige, Kolada
4 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 9 för redovisning av indikatorer
5 Målsättningar för delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap har inte satts i strategisk plan. Måttet visar mätresultatet från
medarbetarenkät gjord under 2013.
2

3

4

Mål

Indikator

2013

2012

2011

Trygg, säker och
utvecklande arbetsm iljö

Andelen

66%

69%

65%

skador jolycksfa II/brott

4,9%

4,7 %

4,3%

3,1 %

1,2 %

m inskar till 50 % av
totalt anta l
registreringar
Sjukfrånvaron
understiger 5 %

Delaktighet och inflytande

för medarbetarna

Snittresultat för frågor i
medarbetarenkät kring

4,03
(76)

mening, lärande och
motivation. (Mätresultat

omräknat en' SKLs
delindex 'Motivation')
Tydligt och bra ledarskap

Snittresultat för frågor i
medarbetarenkät kring
uppskattning,

3,96
(74)

förtroende och ansvar.
(Mätresultat omräknat

enl SKLs de/index
'Ledarskap ')
SnittresuJtat för frågor
kring mål, utvärdering
och förväntan .

4,03
(76)

(Mätresultat omräknat
en! SKLs defindex

'Styrning')

Mål för perspektivet Ekonomi:
Hållbar ekonomisk
utveckling

Ärets resultat uppgår till
minst 1 % av skatteintäkter, gene rella statsbidrag och utjämn ing

6,0%

Ökningen av skatteintäkter, statsb idrag, utjämn ing är större än
nettokostnadsökni ngen:
- skatteintäkter,
statsbidrag, utjämningförändring från
föregående år i %

3,2 %

2,8%

3,2 %

- nettokostnadsökning förändring frå n
föregående år i %

0,1%

0, 5 %

3,2 %

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag
- avvikelse
driftsredovisning, mkr

28,5

11,2

3A

5

Kommunstyrelsen
Kommuns!:.l::relsens förvaltnin&
Mål

2013

2012

2011

Presenteras i
februari 2014

+28

+ 33

2

9

3

+96

+31

10,5 % (230)

-11 % (257)

Ingen mätning

57

Ingen mätning

Andelen nöjda medborgare,
trygghets- och
säkerhetskäns la Tekniskt
kontor

Ingen mätning

54

Ingen mätning

Andelen nöjda medborgare,
miljöer i gatu- och parkmark

Ingen mätning

58

Ingen mätning

259907

254209

252568

O

4

5

20,3 %

15%

189323

170084

51632

Ingen mätning

51

Ingen mätning

Indikator

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:
Ett växande Sala

Befolkningsutvecklingen är
positiv

Antalet fastställda
detaljplaner för
bostadsbyggande och
näringsverksamhet ökar
Antalet lägenheter ökar
Sala förbättrar sin placering
på Svenskt Näringslivs
ranking med 20 %
Handläggningstider
Räddningstjänst

En långsiktig
socialt hållbar
utveckling

En långsiktig
miljömässigt
hållbar utveckling

Sala har en bra livs- och

-1,3% (233)

Målet uppfyllt.
Kontrollerat via
internkontroll

boendemiljö enl. NRI (nöjdregionindex, där max är 100)

Andelen lokalt producerad
energi ökar av den totala
energianvändningen
Antal resor med
kollektivtrafik ökar
Utsläpp från bilar minskar
Andelen återstående
oljeuppvärmda fastigheter
Andelen ekologiskt
producerade produkter i
kostverksamheten
Andelen matsvinn i
kostverksamheten
Biogasp roduktion, m]
Andelen nöjda medborgare,
gång- och cykelvägar

25%

9%

6

Mål

2013

2012

2011

Andelen nöjda kunder i
kostverksamheten

Ingen mätnin g

Ingen mätning

Ingen måtning

Andelen nöjda gäster i
kostverksamheten

Ingen mätning

90%

Ingen mätning

Andelen nöjda medborgare
avseende sophämtningen

Ingen mätning

65

Ingen mätning

Andelen nöjda medborgare,
vatten och avlopp

Ingen mätning

82

Ingen mätning

Andelen nöjda medborgare,
sophanteringen

Ingen mätning

65

Ingen mätning

Andelen nöjda medborgare,

Ingen mätning

49

Ingen mätning

Ingen mätning

62 %

Ingen mätning

Rikssnittet

6,8%

Indikator

Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda
medborgare och
brukare

gator och vägar
Andelen nöjda medborgare,
Kultur och Fritidskontor
Antal medielån (biblioteket)
per invånare ska överstiga
rikssnittet
Antal besökande i simhallen
ska överstiga 115 000

God service av
hög kvalitet

Påverkan och
inflytande för
kommunens
medborgare

meddelas senare

89051

90455

SCB-undersökning " Hur
nöjda är medborgarna med
räddningstjänsten"

Ingen mätning

Sala har ett bra bemötande
och tillgänglighet

Ingen mätning

Öka brand- och
sjukvårdsvårdsutryckningar i
kommunerna

Ingen mätning

Avvikelserapporter mot SOS
Alarms handläggning av
inkommande 112-samtal ska
vara O

O

Hålla fastställd
anspänn ingstid (avvike lse)

O

O

1

Ingen mätning

37

Ingen mätning

Salas medborgare är med
och påverkar och har
inflytande

Sala 77

Ingen mätning

Heby 75
Snittindex
medverkande
kommuner 74
Ej mätbart på
förvaltningsnivå

Ingen mätning

7

7

Mål

Indikator
Antalet inköpsförslag via

2013

2012

13,1 %

11,3%

Påverkan och
inflytande sker i

95%

2011

webben ska utgöra S % av
alla inköp (biblioteket)
Antalet genomförda förslag
från ungdomarna i
ungdomslokalen ska
överstiga 90 %

dialogform

Mål för perspektivet Medarbetare:
Trygg säker och
utvecklande

arbetsmiljö

Andelen

66%

69 %

65%

3,4 %

4,7

4,3

Ingen mätning

1,5 dgr

O

l

skada r/olycksfall/brott
minskar till 50 % av totalt
antal registreringar
Sjukfrånvaron understiger

5%
Korttidsfrånvaron ska aldrig

överstiga 3,0 dagar per
person och år (Kultur och
fritids kontoret)
Skadade personer under

räddningsuppdrag

Sjukfrånvaro
räddningstjänsten
Delaktighet och

Ett ökat antal chefer och

inflytande för

arbetsplatsombud

medarbetarna

rapporterar att de använder
sig av FAS-modellen
Personalen i
medarbetarenkäten på en 8grad ig skala betygsätter
inflytande till mi nst 6

Tydligt och bra
ledarskap

1,49 %

2,5%

Ingen mätning

5,9

Vi har en gemensam
idealbild av ledarskap och
medarbetarskap

Ja, via ledarpolicy

Antalet chefer som har
personalansvar för mer än
30 medarbetare är noll

O

Personalen i
medarbetarenkäten på en 8gradig skala betygsätter
ledarskap till m inst 6 (Kultur
och Fritidskontor)
1)

3,0%

lei mätbart)

Ersatt av
medarbetarenkät

Ej genomförd p g a
orga n isationsförän
dring

2010 infördes en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Därför är inte måttet jämförbart med t idigare år. (Resurs
AB)
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Bildnings- och lärandenämnden
Mål

2013

2012

2011

43,6

47,8

45,4

15/21

15/21

15/21

Minst 95 % av eleverna
är behöriga att söka
gymnasieprogram efter
grundskolan

86,2 %

88,6%

93,4 %

Minst 85 % av
avgångseleverna i

76.8%

76,3%

79,5 %

82%

86%

lu

Indikator

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle
Ett växande Sala

Sala kommun har
gymnasieskolor som
minst 50 % av
kommunens ungdomar

väljer

Mål för perspektivet Medborgare
God service av
hög kvalitet

Antalet inskrivna
förskolebarn per
avdelning i snitt är

- högst 14 på
småbarnsavdelningar (1·

3 år)
- högst 20 på
syskonavdelningar (3·5
år) (mäts i april)

gymnasieskolan får
fullständigt slutbetyg

Påverkan och
inflytande för
kommunens
medborgare

När svaret på frågan
"Mina lärare förväntar
sig att jag ska nå målen i
alla ämnen" i SKL:s
"Öppna jämförelser" är

"stämmer helt och
hållet" eller "stämmer
ganska bra" övertiger 90
% i årskurs 5

Mål för perspektivet Medarbetare
Trygg, säker och
utvecklande
arbetsmiljö

Bildnings- och
lärandenämnden har en
trygg, sä ker och
utvecklande arbetsmiljö
när det totala sjuktalet
understiger fyra procent

4,7%

4,7%

lu

Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

Minst 90 % uppger att
de upplever delaktighet
och inflytande

' 3,4/5

82%

lu

iu

= ingen uppgift.

Indikatorn för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätu ndersökningar regelbundet görs. En sådan är använd 2012 med procenttal,
medan det från 2013 uttrycktes som instämmer på en fem +gradig skala

6

9

Vård och omsorgsnämnden
Mål

Indikator

2013

2012

2011

Ingen mätning

47 resp 46

Ingen mätning

Mål för perspektivet Verksamhet:
Nöjda
medborgare och
brukare

Andelen nöjda
medborgare ger
verksamheten
äldreomsorg resp stöd
till utsatta personer lägst
betyget 55 i SCB:s
medborgaru ndersökning

2011

2013

94/81

90/81

M ålet delvis

Målet delvis

Målet delvis

uppfyllt enl
underindikatorer

uppfyllt enl
underindikatorer

underindikatore r

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

2013

2012***

2011 ***

- andelen undernärda
personer i vård - och
omsorgsboenden
minskar

Ingen mätn ing

12 %

14 %

- antalet
läkemedelsawikelser
minskar

325

235

254

- antalet fallskador inom
verksamheterna m inskar

203

148

140

Ja

Ja

Ja

Målet delvis
uppfyllt enl
underindikatorer

M ålet delvis
uppfyllt enl
unde ri ndikatorer

Målet delvis
uppfyllt enl
underindikatorer

4406

3698

5892

123

123

121

8

17

15

Andel nöjda helhet

hemtjänst/särskilt
boende (infa,

bemötande, hälsa,
synpunkt, oro, tider,

trygg) (från Öppna
jämförelser,
brukarbedömning)
God service och

kvalitet

Rätt insatser vid rätt
tidpunkt av kompetent
personal
~

antal personer m

trycksår minskar·

- antalet personal med
adekvat utbildning ökar
God service och
hög kvalitet

Barn, ungdomar och
vuxna får sina
individuella behov
t illgodosedda i sin
hemmiljö
- antalet placeringsdygn
inom HVB minskar (IFO)
- antalet
öppenvårdsinsatser ökar

uppfyllt enl

2013

(IFO)"
- antalet placeringar
köpta av externa
utförare minskar (LSS)
- antalet persone r m
insatser i ordinärt
boende ökar i
förhållande til l antalet
personer i särskilt

boende, 1/10 (ÄO)

Mål för perspektivet Medarbetare:

772/247

622/236

650/258

Kvot 3,12

Kvot 2,59

Kvot 2,51

10

Mål

Indikator

Tryg~ sä ker och
utvecklande
arbetsmiljö

Andelen
skadorjolycksfalljbrott
minskar för persona len
Sjukfrånvaron
understiger 4 %

2013

2012

2011

136

60

42

enl Flexite

enl Flexite

enl Flexite

5,8%

5,5%

4,4%

Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

Enhetssamverkan i
enlighet med FAS 05
genomförs på alla
enheter

100%

100%

100 %

Tydligt och bra
ledarskap

Enhetssamverkan i
enlighet med FAS 05
genomförs på alla
enheter

100%

100%

100%

·mäts specifik vecka
··stödkontakt med handläggare borträknat
... registreras i Senior Alert fr o m 2011. Kan sedan följas årsvis.
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2013

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET UTIFRÅN BOKSLUT

2013
Sammanfattning
Nämnd/Styrelse/Förvaltning

Överskott (+)

IUnderskott(-)
2013
Kommunstyrelsen

Nämndens förslag till
tilläggsbudget

Tilläggsbudget

2014

22293

Medborgarkontor

Cykelleder

1285

Tekniskt kontor

lokalförvaltarna

2000

Räddningstjänst

Civilförsvar

500

Förslag Tilläggsbudget

3785

37

Förslag Tilläggsbudget

o

174

Förslag Tilläggsbudget

o

Bildnings- o lärandenämnden

9480

Förslag Tilläggsbudget

o

vård- och omsorgsnämnd

-3443

Förslag Tilläggsbudget

o

Uti_II 2013

28541

Revision

Överförmyndaren

Summa förslag

3785

Tilläggsbudget 2013

Kommunstyrelsen
NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT
Verksamhet/projekt/uppdrag

Budget

Redovisat

Avvikelse

Äskas överfört

2283

998

1285

1285

-3140

-6127

2987

2000

516

-116

632

500

Medborgarkontor
Cykelleder

Tekniskt kontor
lokalförvaltarna

Räddningstjänst
Civilförsvar

Medborgarkontor. cYkel/eder
Resterande budget 2012 avseende med finansiering till cykelleder, 998 tkr,
begärdes och beviljades
(Kf 2013-04-29) som tilläggsanslag 2013 i bokslut 2012 . Under 2013 har 998 tkr
utbetalts till Bygdeföreningen Tärnan som med finansiering. Av 2013 års budget,
1 285 tkr, har ingen redovisning skett utan hela budgetbeloppet kvarstår.
4 (6)

Begäran om til läggsbudget utifrån bokslut 2013

Tekniskt kontor. Lokalförvaltarna
En större om byggnation av köket på Ösby Naturbruksgymnasium har varit
inplanerad under hösten 2013. I samband med detta har även ett underhåll av
fastigheten legat med i planeringen. Underhållet avser en större renovering av
källarvåningen för bland annat omklädningsrum, matsal, aula samt byggnationer
av teknikutrymmen. Det förekommer dessutom fuktskador i fasad . Kostnaden för
detta är ca 2 000 tkr. Om byggnationen av köket har på grund aven längre upphandlingstid än förväntat samt ett för högt pris, som under hösten har förhandlats ner, inte kommit till stånd under 2013. Detta har medfört att renoveringen av
resterande delar inte har kunnat genomföras då det skulle påverka
verksamheten negativt om skolan är en byggarbetsplats under en så lång tid.
Räddningstjänst. Civilförsvar
I bokslut 2012 begärdes och beviljades tilläggsanslag för 2013, 500 tkr i form av
outnyttjad statlig ersättning som var betingad av att kommunen inte kan använda
dessa pengar för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar.
Den verksamhet som planerades för 2013 har dessvärre uteblivit, varför de
överförda medlen inte använts.

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅVERKA 2013 ÅRS VERKSAMHET?
Medboraarkontor. cykel/eder
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till
cykelleder.
Tekniskt kontor, Lokalförvaltarna
I underhållsplanen finns inga medel för underhållet på Ösby under 2014, därför
är det av stor vikt att de medel som ligger kvar från 2013 kan användas till de
tänkta åtgärderna.
Räddningstjänst. Civilförsvar
Önskemålet är att de outnyttjade 500 tkr överförs till 2014. Detta möjliggör att
den verksamhet som planerades för 2013 i stället kan genomföras 2014.
Arbetet med revidering av risk- och sårbarhetsanalys kommer att intensifieras
2013 - 2015 .

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET
Medborgarkontor. cykel/eder
Föreslås att 1 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas som
med finansiering av cykelleder.
Tekniskt kontor. Lokalförvaltarna
Föreslås att 2000 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till underhåll
på Ösby Naturbruksgymnasium.
Räddningstjänst. Civilförsvar
Föreslås att 500 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till ändamål
som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar.
s (6)
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014

BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV
INVESTERINGSANSLAG I BOKSLUT 2013 TILL 2014

Sammanställning Investeringar, Tkr
Nämnd/Styrelse/Förvaltning

Överskott(+)/
Underskott(-J

Nämndens förslag till överföring
av investeringsanslag

Överförs
till 2014

2013
Kommunstyrelsen

58836

Medborgarkanta(

Hemsidan
Bredband på landsbygden

Tekniskt kontor

Gatuprogram

3472

VA-program

15317

Parkprogram
Tekniskt serviceprogram
Gruvans vattensystem
lokalprogram

Räddningstjänst

Vård och omsorgsnämnden

Överskott 2013

1 333

1070

61 239

687
1619
25225
472

Krisberedskap ACC lEH

478
49466

Inköp av trailer Ösby

290

Begärd överföring

290

Arbetstekniska hjälpmedel

1070

Begärd överföring

1070

Summa begärda överföringar

till 2014

4 (lO)

275

Krisberedskap övergripande

Begärd överföring

Bildnings- och lärandenämnden

450
1471

50826

Begäran om överföring av investeringsan s!ag j bokslut 2013 till 2014

Kommunstyrelsens ledningsutskott/Kommunstyrelsens
förvaltning
BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR
Verksamhet/projekt, tkr

Nettoanslag

Förbrukat

Avvikelse

Överföres till

2014
Medborgarkontor
Hemsidan omgörning

450

O

450

450

2000

529

1471

1471

5989

2003

3986

3472

VA-program

25528

7832

17696

15317

Parkprogram

1855

1673

182

275

Teknisk service·program

2450

1763

687

687

Bredband på landsbygden
Tekniskt kontor
Gatuprogram

1739

120

1619

1619

105022

76139

28883

25225

Krisberedskap övergrip

566

94

472

472

Krisberedskap ACC LEH

478

O

478

478

Gruvans vattensystem
Lokalprogram
Räddningstjänst

MOTIVERING

Medborgarkontor
Hemsidan omgörning:
Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hems idan kommer att
faktureras under 2014.
Bredband på landsbygden:
Arbeten är beställda men kommer att faktureras under 2014.

Tekniskt kontor
Gatuprogram:
•

•

•

•

Utplacering kommunala cykelpumpar. Budget 182 tkr.
Investeringsprojektet avses utföras under våren 2014. Budgeterade
medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
Områden aktuella/ör planläggning. Budget 2041 tkr. Inget
investeringskonto för utförande av gator i samband med
detaljplaneläggning finns för 2014. Återstående medel, 2 035 tkr, äskas
därför i överfört anslag till 2014.
Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad. Budget 234 tkr.
Inväntar exploatörs utbyggnad . Budgeterade medel. 234 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
Traftksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 327 tkr. Återstående medel, 221
tkr, äskas i överfört anslag till 2014, för projekt för hastighetsdämpande
åtgärder på Östra Thulegatan.
5 (lO)

Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014

•

Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken. Budget 800 tkr. Avvaktar
genomförande i samband med stadsparkens övriga utbyggnad.
Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

VA-program
•
Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 3 401 tkr.
Ersättningar kvarstår att betala ut för ledningsrätt. Utav återstående
medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört anslag till 2014 och resterande,
1 411 tkr, återlämnas i bokslut.
•
Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2. Budget 5 500 tkr.
Projektering och beställning av material har skett under 2013. Projektet
genomförs under första kvartalet 2014. Budgeterade medel, 5 500 tkr
äskas i överfört anslag till 2014.
•
ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 6515 tkr. Upphandlingen har
överklagats vid två tillfällen och ny upphandling sker under första halvan
2014. Övervakningssystemet centralt för verksamhets drift. Återstående
medel, 6 418 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
W Atgärder inom vattenskyddsområden. Budget 466 tkr. Avvaktar beslut
om vattenskyddsområden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört
anslag till 2014.
•
VA-sanering samlingskonto. Budget 4 621tkr. Strumpinfodringar som
planerats 2013 har ej genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
Parkprogram
•
Stadsparken, kiosk och servering, utredning. Budget 331 tkr. Utförs i
samband med stadsparksprojektet. Återstående medel, 275 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
Teknisk service program
•
Förrådsinventarier. Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under
november för ett modernare förråd . Inköp av nytt förrådssystem inte
genomförd. Budget 250 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
Maskiner. Budget 2000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit
genomföras under året på grund av vakant tjänst på upphandlarsidan.
Återstående medel, 340 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
Verkstadsinventarier/arbetsredskap. Budget 200 tkr. Modernisering av
verkstaden sker. Fortsatta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
Gruvans vattensystem
•
Renovering sluss vidjakob Matts kvarn. Budget 697 tkr. Pågår, avslut av
projekteringen samt realisering av projektet sker 2014. Återstående
medel, 635 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
Sökerhetsväg Storljusen. Budget 77 4 tkr. Samtal pågår med fastighetägare
kring Storljusen för att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014.
Återstående medel, 770 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

6 (lO)

Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 20 13 till 2014

•

Projekteringjarbetshandlingar Trumma SilvköparenjOlov
jonsjDammboski. Budget 268 tkr. Projekteringen är genomförd men ej
fullt ut fakturerad av Trafikverket. Återstående medel, 214 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
Lokalorogram
•
Medborgarkontor. Budget 400 tkr. Byggnation pågår och kommer att
vara klart under januari 2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
•
Gårdar. Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och
Centralskolans gård pågår. Arbetet kommer att påbörjas under
sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 tkr, äskas i överfört anslag
till 2014.
•
Byte ventilation Ösby gymnasium. Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av
köket på Ösby blivit framskjutet till 2014 har inte arbetet med
ventilationen kunnat påbörjas. Återstående medel, 2000 tkr, äskas i
överfört anslag till 2014.
•
Projektering Ransta skola och förskola . Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har
tillsatts för att ta fram ett underlag för ombyggnation/nybyggnation av
skola och förskola. Återstående medel, 472 tkr, äskas i överfört anslag till
2014.
•
Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Avvaktar besked från
verksamheten angående behovet av upprustningen . Återstående medel,
200 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar. Budget 800 tkr. Arbetet pågår
och förväntas vara klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr,
äskas i överfört anslag till 2014.
•
Säkerhetsåtgärder efterförsäkringskrav mm. Budget 650 tkr. Arbete med
byte av bland annat oljeavskiljare och dieseltankar på Central förrådets
gård pågår och förväntas stå klart under första kvartalet 2014.
Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
Tillagningskök Ösby. Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är
klart och arbetet beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel,
9804 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
•
Äldreboende byggnation. Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå
klar under våren 2014. Slutbesiktning, slutfakturering och
markkostnader kvarstår. Återstående medel, 6 315 tkr, äskas i överfört
anslag till 2014.
•
Måleri/okaler Ösby. Budget 4000 tkr. Upphandling pågår och
byggnationen kommer att påbörjas under våren 2014. Återstående
medel, 3757 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
Räddningstjänst

KrisberedskaD övergripande samt Krisberedskap ACC LEH
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är
kopplade till ansvar 19, föreslås att de redovisade avvikelserna, 472 tkr och 478
tkr för dessa båda projekt, förs över till investeringsbudgeten för 2014.
7 (I D)

Begäran om överföring av investeringsansl ag i boksl ut 2013 till 2014

Bildnings- och lärandenämnden/Skolförvaltningen
BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR
Verksamhet/projekt, tkr

Nettoanslag

Förbrukat

Awikelse

290

o

290

Överföres till

2014
Ösby- Inköp av trailer

290

MOTIVERING
Inköpet hann ej genomföras under hösten 2013 .

Vård- och omsorgs nämnden/Vård- och omsorgsförvaltningen
BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR
Verksamhet/projekt, tkr

Förbrukat

Nettoanslag

Awikelse

Överföres till

2014
Arbetstekniska hjälpmedel

306

1376

1070

MOTIVERING
Arbetsmiljö och tekniska hjälpmedel för hemtjänsten bör förbättras med ny
teknik.

8110)

1070

Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2013
ANTAGEN § X I XX XX-XX-XX

I DIARIENUMMER 20XX/XXX REVIDERAD § X I XXXX-XX-XX I DIARIENUMMER 20XX/XXX
SALA KOMMUN

Vä xel : 0224-74 70 00

I E-post : kommun.info@sala .se I

Postadress: Box 304, 733 25 Sa la

Bilaga KS 2014/57/5

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.

2014 -03- 2 5

,

Diarien(2014 J
Opb:

i4 ~ 4-IAklbilaga

NÄMNDERNAS PROTOKOLL

(r,

19115)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl
KOMMUNSTYRELSfN
Sammlntrtdudalum

2014-02·06
Dnr2014/178

§ 36

Bokslut 2013 fOr kommunstyrelsen/kommunstyrelsens fÖIValtnlng och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget 12014 års
drIftanslag samt begäran om tilläggsanslag, Investeringar från
verksamhetsåret 2013
Beredning
Bilaga KS 2014/21/1, bolc;lut 2013 kommunstyrelsens Rlrvaltnlng
Bilaga KS 2014/21/2, bokslut 2013 för överförmyndare
Bilaga KS 2014/21/3, begäran tilläggsbudget 2014 ärs driftanslag
Bilaga KS 2014/21/4, begäran tflläggsanslag Investeringar från verlc;amhet5äret
2013
Lednlngsutskottets beslut 2014·01·28, § 17
Kommunchef lenny Nolhage föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa bolc;lut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning,
att faststlIlla bokslut 2013 Rlr överlörmyndare,
att överlämna bokslut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning och överfönnyndare
till bokslutsberedningen,
att överlämna begäran om tilläggsbudget 2014 Ars driftanslag, BIlaga KS 2014/21/3,
till bokslutsberedningen, samt
att överlämna begäran om tilläggsanslag Investeringar frän verksamhetsAret 2013,
Bilaga KS 2014/21/4, till bokslutsberedningen •
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
lItt fastställa bokslut 2013 för kommunstyrelsens fdrvaltnlng,

att fastställa bolc;lut 2013 Rlr överförmyndare,
lItt överlämna bokslut 2013 Rlr kommunstyrelsens förvaltning och överfdrmyndare
till bokslutsberedningen,
lItt överlämna begäran om tilläggsbUdget 2014 ärsdriftanslag, Bilaga KS 2014/21/3,
till bokslutsberednlngen, samt
lItt överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar frlln verksamhetsIlret 2013,
Bilaga KS 2014/21/4, tUl b()kslutl;b~reclnjDgen .

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
Jenny Nolhage
Mlrjam Olsson
bokslutsberedningen

61131

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGS- OCH lÄRANDENÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2014-02-11
Dnr 2014/205

§6

Bokslut 2013 och överföring av investeringsmedel
INLEDNING
Beredning
Bilaga BLN 2014/4/1, bokslut
Bilaga BLN 2014/4/2, tilläggsanslag
Bilaga BLN 2014/4/3, årsrapport
Bilaga BLN 2014/4/4, bokslut reviderad
Bilaga BLN 2014/4/5, indikatorsammanställning
Daniel Ahlin föredrar ärendet.
Yrkanden
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar
at!; godkänna

upprättat förslag till Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 med begäran
om överföring av överföring av investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt

at!; inlämna

Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 till kommunstyrelsen.

BESLUT
Bildnings- och lärandenämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 med begäran
om överföring av investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt

att överlämna Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 till kommunstyrelsen.

Utdrag
Kommunstyrelsen

JG;

Utd",gSb.StYrlci~~l j)

0f~

SAMMANTRÄDESPROTOKOll

rra

•

O,,"y,un

Kommunstyrelsens f rvaltnlng

SALA

VARD· OCH OMSORGSNÄMNDE Ink. 201~

KOMMUN

Sammantraideidatum

-02- O6
IM.,_

2014·02·04

Dnr 2014/160

VON § 15

Bokslut 2013
INLIlDNING
Föreligger torvallnlngens förslag tm bokslut och Internkontrolt 2013.
Nämnden redovisar netto - 3 443 tkr.
Beredning
Sammanstältning. Bilaga VON 2014/9/1
FörvaltnIngsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet
Yrkanden
Ordföranden Karin Karlsson (SJ yrkar
att värd· och omsorgsnämnden beslutar
att faststlilla årsbokslut för 2013, enligt förvaltningens förslag.
att godkänna forvaltnlngens redovisning av IntemkiJntrollen 2013 och
att föresII kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar
.i!ll värd·och omsorgs nämnden Inte ska behöva ta med sig nägon del av 2013 ars
underskott till Innevarande ärs budget samt
.i!ll bevilja begäran (lm överföring av ej förbrukat investeringsanslag 2013, 1070 tkr,
som tilläggsanslag till 2014 ärs investeringsanslag.
Peter Molin CM) yrItar
bifall till ordförandens yrkande.
BESLUT
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att fastställa årsbokslut för 2013, enligt förvaltningens förslag,
iI1t godkänna förvaltningens redovisning av Internkontrollen 2013.

Vård- och omsorg.nämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar

att värp-och omsorgsnämnden Inte ska behöva ta med sig någon del av 2013 ärs
unders\<ott till innevarande ärs budget samt

att bevilja begäran om överföring av ej förbrukat investerIngsanslag 2013, 1070 tkr,
som tilläggsanslagtiil2014 års investeringsanslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Bilaga KS 2014/57 / 6

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.

2014 -03- 2 5

Dlarienr20J4Dpb:

/ 1.9,. H- IAklbilaga ~

NÄMNDERNA/FÖRVALTNINGARNAS
INTERNKONTROLL2013

10(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Simmilntl1.desdatum

2014-02·06
Dnr 2014/171

§ 37

Redovisning av Intern kontroll 2013 för kommunstyrelsens
förvaltning
INLEDNING
Enligt av kommunfulbnäktlge fastställt reglemente för tntern kontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje Ar anta en särskild plan för uppfllljntng av den
interna kontrollen, Under 2013 har bland annat datorlnköp, köptrohet mot avta~
fakturahantertng, attesträtter och betalkortsanvändntng kontrollerats I hela eller
delar av kommunstyrelsens förvaltning.

Beredning
BIlaga KS 2014/22/1, redovisning
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 18
Kommunchei Jenny Noihage iöredrar ärendet
Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd Intern kontroll för 2013 avseende kommunstyrel~ens förvaltning.
BESLUT
Kommunstyrelsen beSlutar

att godkänna gp.nomfdrd Intern kontroll fIIr 2013 avseende kommunstyrelsens förvaltning.

utxJrag

kommunstyrelsens förvaltning,
Jenny Nolbage
Mtrjam Olsson
ekonomIkontoret

.u.SALA

1(191
2014-01-23

~KOMMUN

JENNY NOltiAGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2013 FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Enligt av kOInmunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska
nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande
intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde.

Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, fakturahantering, attesträtter och
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens f6rvaltning.

Förslag till beslut
llireslå kommunstyrelsen att godkänna genomförd intern kontroll fOr 2013 avseende
att
kommunstyrelsens förvaltning.

2(19)
2014-01-23

JENNY NOLHAGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport
Nämnd/fiirvaltning:
Process (rutin/system):

KommunstyreIselKommunstyrelseos förvaltning
Datorinköp

Kartlägga vilka fiirvaltningsintema rutiner som finns för datorinköp
Resultat - iak!,agelser:

Kontroll har gjorts av den rutin som infOrdes 20 II av IT-enheten fiir
förvaltningarnas inköp av datorer. Direktivet är att fOrvaltningama ska
göra sina datorinköp själva via Invids e-handel (www.ehandel.invid.se).
Vid kontrollen framkom att beställningsrutinen är ofiirändrad mot 2012
och att den fungerar väl. Rutinen har använts i drygt två år och fler
beställare än tidigare har övergått till att beställa datorer via
e-handelssidan istället för att använda sig av helpdesk på IT-enheten.
Behörighet till att beställa datorer via Invids e-handel har rör
Kommunstyrelsens fiirvaltning i fiirsta hand tilldelats fiirvaltningschef,
kontorschefer samt enhetschefer. Även några nyckelpersoner på
fiirvaltningen har tilldelats den möjligheten.
Rutinen 111' att närmaste chef beslutar om en dator ska inköpas och då kan
antingen chefen beställa eller också kan man ta hjälp av helpdesk på
IT-enheten.
Vid beställningstillllillet loggar man in på ett "personligt konto" där
samtliga uppgifter är fOrifyllda, bl.a. leveransadress och fakturaadress.
På e-handelssidan finns ett avtalssortiment av produkter, särskilt
anpassade till de nätverk som används av kommunen. Det är mycket
viktigt att datorerna är anpassade till Sala kommuns nätverk så att
IT-enheten kan lämna support rör dessa.
I inköpspriset för datorn ingår även installation av densamma.

Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

x

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
(samtliga personer som innehar konto fllr att
beställa har också !lin en rutinbeskrivning)

x

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Kontroll utfiird

2014-01-14

Kontrollansvarig:

Anna Cedervång
redovisningsekonom

Mirjam Olsson
ekonomisekreterare

Nej

3 (19)

2014-01-23
JENNY NOlHAGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Nämndlfilrvaltning:

KommUDstyrelse/Kommunstyrelsens förvaltDiDg

Process (rutin/system):

IDköp sker hos avtalade leveraDtörer
Kontroll ska göras 2013 at! inköp sker hos avtalade leverantörer.

Resultat - iakttagelser:

För 2013 har kontroll specifikt gjorts av kontoslaget 40240, möbler och
textilier.
Sala kommun har ramavtal via Sveriges kommuner och landsting filr
inköp av kontorsmöbler. Inköp kan göras hos Input Interiör Sweden AB,
Edsbyverken, EFG Kontorsmöbler AB, Kinnarps samt på IKEA.
Under 2013 inköptes till Kommunstyrelsens förvaltning kontorsmöbler
till et! värde av 72 I !kr. 19 !kr av dessa avräknas eftersom de avser
möbler speciellt riktade till biblioteksverksamhet. 18 tkr avräknas
dessutom för gardininköp eftersom vi jnte behöver ha avtal på detta
p.g.a. det låga inköpsvärdet. Av resterande belopp 684 tkr har möbler
inköpts från Kinnarps till ett värde av 585 tkr. Resterande 99 !kr har
inköpts från ej avtalade leverantörer. Det betyder att köptroheten till
avtalade leverantörer blir 85,5 %.
Ja

Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutin beskrivning finns

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Inköp hos ej avtalade leverantörer har gjorts med 99 !kr.

Kontroll utfllrd

2014-01-17

Kontrollansvarig:

Mirjam Olsson
ekonomi sekreterare

x
x

4(19)
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport
Nämndlflirvaltning: KS/SarnhällsbyggnadsutskottlSamhällsbyggnadskontor
Process (rutin/system): Fakturahantering
Resultat - iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten.
Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

x

Rutinen fungerar men behöver utvecklas

x

Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utflird: 2013-08-23
Kontrollansvarig: Jenny Lundin

Nej

x

JDlSALA
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~KOMMUN

JENNV NOLHAGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kootrollrapport

Närnnd/f6rvaltning: KS/SamhällsbyggnadsutskottlSamhällsbyggnadskontor
Process (rutin/system): Fakturabantering
Resultat - iakttagelser:

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Ja
x

Rutinen fungerar men behöver utvecklas

x

Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utflird (datum)
Jenny Lundin. 2013-12-13

Nej

x

~SALA
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning: KS/SamhäIlsbyggnadsutskottlSamhällsbyggnadskontor
Process (rutin/system): Attesträtter
Resultat - iakttagelser: Kontrollen är genomförd. Attesterna har uppdaterats flera gånger under året i
samband med omorganisationen och är nu justerade så att det stämmer med den nya organisationen.
Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Nej

x

Rutinen firngerar men behöver utvecklas

x

Dokumenterad rutinbeskrivning finns

x

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utförd: 2013-08-23
Kontrollansvarig: Jenny Lundin

Jim
SALA
~ KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Nämnd/fOrvaltning: KS/SamhällsbyggnadsutskottlSamhällsbyggnadskontor
Process (rutin/system): Betalkort
Resultat - iakttagelser: Kontrollpunkten är ej aktuell. Det finns idag inga betalkort knutna till
Samhällsbyggnadskontoret
Ja

Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

x

Rutinen fungerar men behöver utvecklas

x

Dokumenterad rutinbeskrivning finns

x

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Kontrollpunkten bör utgå.

Kontroll utförd: 2013-08-23
Kontrollansvarig: Jenny Lundin

.m SALA
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning: KS/SamhällsbyggnadsutskottlSamhällsbyggnadskontor
Process (rutin/system): Inköp av tjänster, kurser och varor
Resultat - iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomfåras under hösten.
Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

x

Rutinen fungerar men behöver utvecklas

x

Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utförd: 2013-08-23
Kontrollansvarig: Jenny Lundin

Nej

x
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Närnnd/fOrvaltning: Tekniskt kontor
Process (rutin/system):
Kostenheten

Näringsriktiga menyer inom skola och förskola
Resultat - iakttagelser:
Skola och Förskola:
Kostenheten har under perioden serverat en väl sammasatt och varierad kost med bra näringsinnehåll
enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Samtliga skolor har minst två rätter all välja mellan, de flesta tre.
Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över menyer och arbetar för att få in mera rotsaker,
baljväxter och grönsaker i recepten. Kostenheten serverar 25 % ekologiska livsmedel.
Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behö'/er utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utfOrd (datum) 20140114
Kontrollansvarig:
Magdalena Perers

Kostekonom
Kostenheten

Nej

X
X
X

101'9)
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JENNV NOLHAGE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Nänutd/tlirvaltning: Tekniskt kontor
Process (rutin/system):
Kostenheten

Näringsriktiga menyer inom äldreomsorg
Resultat - iakttagelser:

Äldreomsorgen:
Kostenheten har under perioden serverat en väl sammansatt kost med bra närings innehåll. Hänsyn har
tagits till de måltider sOm kosteaheten ansvarar för. Kosteaheten arbetar kontinuerligt med att se över
menyer för äldreomsorgen.

Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

x

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utförd (datum) 20140114
Kontrollansvarig:

Magdalena Perers
Kostekonom
Kostenheten

Nej

X

x
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Kontrollrapport

Nämnd/flirvaltning: Tekniskt kontor
Process (rutin/system):
Handläggning VA anslutningsärenden ska ske inom lYra veckor
Resultat - iakttagelser:
Handläggningstiden har hållits
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Ja
X

Rutinen fungerar men behöver utvecklas

X

Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
En tvdligare rutin flir uppfliljning krävs.

Kontroll utf6rd (datum) 2014-01-10
KontroJlansvarig: Lisa GflIlIström

Nej

x

.vi
SALA
~KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport

Nämnd/fOrvaltning: KslKommunstyrelsens f"öIValtningl Kultur- och fritidskontor
Process (rutin/system):
Kontroll: Rutin- och system beskrivningar
Genomgång av rutinen för vattenprovtagning ska göras under våren och vi ska samla ihop de berörda
fOr en genomgång och efter det ska vi kontrollera hur det fungerar.
Resultat - iakttagelser:

Ja

Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Kommentar:

Under 2012 har rutiner setts över både att själva genomföra provtagningen samt de prover som skickas
iväg fOr extern konfirmering.
Vattenprovtagning sker varje dag eller vid behov samt att ett vattenprov skickas iväg fllr extern
konfirmering en gång i månaden.
Personal som genomfOr provtagning har genomgått utbildning och tillsammans gått igenom de olika
rutinerna vid vattenprovtagningen
Med anledning av att ovan nämnda åtgärder och kontroller genomförts under 2012 och att resultatet
inte krävde någon åtgärd har inte någon ny utvärdering skett under 2013 då samma internkontrollplan
antogs

Kontroll utfOrd (2012,11-29)
Kontrollansvarig: Roger Nilsson, TF Enhetschef

13 (19)
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport 2013

Nämnd/tlirvaltning:

Kommunstyrelse/RJiddningstjänst

Process (rutin/system):

Fakturahantering.
Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar
beställningarna

Resultat - iakttagelser:

Inga brister har noterats.

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Ja
X

Nej

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
F1\ljande avvikelser mot rutin beskrivning har konstaterats:
Inga avvikelser noterade.

Kontroll utförd (datum)

Löpande under året

Kontrolla."Isvarig:

Administrat1\r Asa Norling

X

ftlISALA
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Kontrollrapport 2013

Nämnd/förvaltning:

KommunstyrelselRäddningsijänst

Process (rutin/system):

Betalkortsanvändning.
Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och
kontrolleras mot kontoutdragen från kortieverantören.

Resultat - iakttagelser:

Inga brister har noterats.
Ja

Rutinen fungerar enligt rutinheskrivning

Nej

X

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot mtinbeskrivning har konstaterats:
Inga avvikelser noterade.

Kontroll utförd (datum)

Löpande under året

Kontrollansvarig:

Administratör Asa Norling

X

mi SALA
lCiJ KOMMUN
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Kontrollrapport 2013

Nämndlllirvaltning:

KommunstyrelselRäddnings~änst

Process (rutin/system):

Personalomsättning deltidsanställda.
Kontroll av att deltidsorganisationen är bemannad så att det inte menligt
påverkar utrycknings~änsten .

Resultat - iakttagelser:

De vakanser som varit under året (saknas en brandman och två beflil)

kvarstår. Dock innebär det inte att utrycknings~änsten påverkas negativt,
utan är mer en personalplaneringsfråga for aktuella deltidskårer.

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Ja
X

Nej

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Inga avvikelser noterade.

KontroU utllird (datum)

l.öpande under året

Kontrollansvarig:

Stf. Räddningschef Ove Jansson

X
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport 2013

Nämnd/fllrvaltning:
Process (rutin/system):

KommunstyrelselRäddningsgänst
Utalarmering.

Avvikelse från avtalad rutin i SOS utlannningsuppdrag
Resultat - iakttagelser:

Inga avvikelser noterade

Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Nej

X

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbesl<.rivning har konstaterats:
Inga avvikelser noterade.

Kontroll utförd (datum)

Löpande under året

Kontrollansvarig:

Insatsledarna

x

.m
SALA
~KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport 2013

Nämndlfiirvaltning:

KommunstyrelselRäddningsUänst

Process (rutin/system):

Insats.
Samtliga uppdrag kontrolleras

Resultat - iakttagelser:

Då kontrollansvaret åvilar Räddningschefen har detta inte utfiirts under
årets sista sju månader beroende på pensionsavgång och nyrekrytering.

Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Nej
X

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning fmns
Följande awikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Brister relaterade till personalomsättning.

Kontroll utfljrd (datum)

Löpande under årets fcirsta 5 månader

Kontrollansvarig:

Räddningsehef

X
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport 2013

Nämnd/forvaltning:

KommunstyrelselRäddningsljänst

Process (rutin/system):

Godkänd rökdykare.
Räddningstjänstens rökdykare genomgår årlig fysisk och
medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Resultat - iakttagelser:

Samtlig berörd personal har genomgått erforderlig kontrollverksamhet.

Ja
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Nej

X

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mol rutinbeskrivning har konstaterats:
Inga avvikelser noterade.

Kontroll utJord (datum)

Arligen

Kontrollansvarig:

Styrkeledare

X

.uti SALA
~KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kontrollrapport 2013

Nämnd/fOrvaltning:

KommunstyrelselRäddnings1jänst

Process (rutin/system):

Förebyggande brandskydd.
Myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om
brandfarliga och explosiva varor

Resultat - iakttagelser:

All tillsyn som enligt tillsynsplanen skulle genomf0ras under 2013 har
genomfOrts.

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Ja
X

Nej

Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Inga avvikelser noterade.

Kontra!1 utfOrd (datum)

Årligen

Kontrollansvarig:

Stf. Räddningschef Dick Forsberg

X

.m SALA
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SAMMANTRÄDESPROTDKOLL
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-02-11
Dnr 2014/202

§7

Internkontrollplan 2013
INLEDNING
Förslag till intern kontrollplan 2013 for skolflirvaltningen enligt bilaga.
BerednIng
Bilaga BLN 2014/5/1, internkontrollplan 2013.
Daniel Ahlin fliredrar ärendet.
Yrkanden
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar

.att fastställa intern kontrollplan 2013 for skolförvaltningen i enlighet med Bilaga
BLN 2014/5/1.
BESLUT
Bildnings- och lärandenämnden beslutar

.att fastställa intern kontrollplan 2013 för skolförvaltningen i enlighet med Bilaga
BLN 2014/5/1.

Justerandes sign

UtdragSbestv rb n d~

~/

tl~~b~
2014-02-06

Dnr20141130

Skolförvaltningen
Daniel Ahlin 0224-747 207

Intemkontrollplan 2013 för Skolförvaltningen
ProcessIRutin

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering Till

Riskbedömning

Inköpsrutiner

Att kontrollera att inköp
sker hos avtalade
leverantörer

Ekonom

Stickprov
löpande
under året

Skoljuridisk
ansvarig
handläggare

Vid
lämpligt
tillfälle

Skoljuridisk
ansvarig
handläggare

Stickprov

Förvaltningschef
samt till BLN i
samband med
bokslut
Förvaltningschef
som rapporterar till
BLN i samband med
bokslut
Förvaltningschef
samt till BLN i
samband med
bokslut

Möjlig/allvarlig

Att kontrollera att beslut
fattas och behandlas
formellt korrekt om
åtgärdsprogram eller inte
Att kontrollera att
åtgärdsprogram har korrekt
innehåll

Sökning i
Ftb:n alt
ekonomisyste
met
Full revision

Åtgärdsprogram,
beslut

)\~ärdsprogram,

innehåll
_

.

Analys

--

!

I

Möj lig/all varlig

Möjlig/allvarlig

.

-

Uppföljning av inköpsrutiner
De två avtal som fOljts upp omfattar Kontorsmaterial (Staples) respektive Läroböcker (Läromedia). Beträffande kontorsmaterial är fOr 2013 köptroheten 49,6 %
vilket är en fOrsärnring med 51,4 järnfOrt med fOregående år total summa 339 tkr. Beträffande läromedel har köptroheten ökat till 87 % jämf"årt med 2012 (79
%) total summa 1651 tkr 2013.
Uppföljning av Åtgärdsprogram, beslut
Under höstterminen har sju av de tio rektorerna på en övergripande nivå fattat korrekta beslut.
Uppföljning av Åtgärdsprogram, innehåll
Innehållet i åtgärdsprogrammen är i huvudsak välstrukturerat och relevant. Ett fårbättringsområde är att ytterligare konkretisera behov, mål och åtgärder.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens' rvaltllJng

VARO· OCH OMSORGSNÄMNDf Ink.
Sarnmal\tradesdatum

2014-0.-04

2014 -D2- D6

I.f/ear

Dnr 2014/160

VON § 15

Bokslut 2013
INLEDNING
Föreligger förvaltningens förslag till bokslut och internkontroll2013.
Nämnden redovisar netto - 3 443 tkr.
Beredning
SammanställnIng. Bilaga VON 2014/9/1
Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ~rendet
Yrkanden
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar
an fastställa årsbokslut för 2013, enligt förvaltningens förslag.
attgodkänna förvaltningens redovisning av internkontrollen 2013 'och
att föreslå komQlUnstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar
an värd-och omsorgs nämnden inte ska behöva ta med sig nägon del av 2013 års
underskott till Innevarande ärs budget samt
an bevilja b~~ran om överföring av ej förbrukat investeringsanslag 2013, 1070 tkr,
som tllläggsansiag till 2014 års investeringsanslag.
Peter Molin (M) yrkar
bifall till ordffirandens yrkande.
BESLUT
Vård· och omsorgsnämnden beslutar

att fastställa årsbokslut ffir 2013, enligt förvaltningens rorslag.
att godkänna förvaltningens redovisning av internkontrollen 2013.
Vård- och omsorgsnåmnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
.att vård-och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med sig någon del av 2013 års
underskott till innevarande års budget samt
~

bevilja begäran om överföring av ej förbrukat Investeringsanslag 2013,1070 tkr,
som tilläggsanslag till 2014 års investeringsanslag.

Denna paragraf fdrklaras omedelbart justerad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

IUtd~Z<:~d'

5(lS)

Internkontrollplan 2013
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2013 omfattar tre processer/rutiner att kontrollera
under året.
1.

Barnavårdsanmälningar - kontrollera att anmälan är åtgärdad i enlighet med upprättad rutin
1 g/månad samtliga ärenden.
En checklista för handläggning av barnavårdsanmälningar har gjorts. En genomgång av
upprättad rutin har gjorts och behöver inte ändras. Kontrollrapport upprättas varje månad.
Avvikelser har påträffats vid flera tillfällen under året men avvikelserna har minskat pg a
skärpt lagstiftning, men ökade igen i slutet av året pg a personalbrist. Enhetschef
återkopplar avvikelserna till respektive handläggare för åtgärd.

2. Ärendehantering - säkerställande av att inkomna beslut från kommunen centralt,
myndigheter och samordningsförbund hanteras av vård - och omsorgsnämnden i ett flöde.
Genomgång av utestående ärenden och beslut har gjorts under juli månad.
3.

Utbetalningar
Övriga utbetalningar har kompletterats med en beslutsattest i loF. Verifikationspärmen för
utanordningar har sorterats om i rätt verifikatserie. En användare med utanordningsbehörighet har kunnat betala ut utan beslutsattest. Behörigheten har ändrats av
ekonomienheten så att de tvingande uppgifterna finns även på denna användare och det blir
därav nödvändigt att följa rutin daterad 2013-02-11. Detta säkerställer därmed rutinen men
den kan förbättras med kontroller av behörigheter för användare.
Verifikationnummerserien mellan år 2012-2013 byttes i mars 2013 varvid 9 st utanordningar
har fått nummer i den gamla serien. Detta kommer att uppmärksammas i bokslutsrutiner.
ProCapita-utbetalningar sker enligt processbeskrivning och det mesta går med automatik
förutom rättningar. Attestlistan signeras i efterhand vilket kan göra att felaktigheter upptäcks
för sent. Detta har förbättras under året så att så att attesten görs senast samma dag.

Bilaga KS 2014 /57/7

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
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BOLAGENS ARSREDOVISNINGAR 2013

Sala bostäder AB
Org nr 556352-0500

_______ ._._. Årsredovisning for räkenskapsåret 2013

-- _....._------1

Styrelsen och verkställande direktören f6r Salabostäder AB avger f61jande årsredovisning

Innehåll
förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
kassaflödesanalys
noter
fastighetsområden
bostadslägenheter
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Salabostäder AB får hälmed avge årsredovisning
för verksamheten under tiden 2013-01-01 - 2013-12-31.
Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade 2013-02-25 och 2013-04-29 att välja fem
ledamöter och tre ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2014 enligt följande:
Ordinarie

Suppleanter

Glenn Andersson (s) ordf.
Magnus Eriksson (sbä)
-._ _.--- ..-- -~istina-Nyberg -ts) -vice-ordf;------:SVen=EriI"jmlhagen·tVtklurrdJ-(v)----- ·-----;
Peter Kraft (mp)
Målten Öhrström (c)
Caro la Gunnarsson (c)
Hans Eljansbo (m)
Arbetstagarrepresentanter

Vision och Ledarna har under 2013 haft ett samarbete kring arbetstagarrepresentanter i styrelsen.
Anna-Lena Danneby
Ann-Marie Jacobsson
Gunnar Palm
Tomas Jansson

(Vision)
(Ledarna ers)
(Fastighets)
(Fastighets ers.)

Sammanträden

Styrelsen har hållit 11 styrelsemöten. Årsstämma hölls den lOjuni 2013.

VERKS T ÄLLANDE DIREKTÖR
Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör.
REVISORER
Ordinarie
Peter Söderman, auktoriserad revisor
Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor

Suppleanter
Johan Tingström, auktoriserad revisor
Agneta Selling, (s) lekmannarevisor

ORGANISATIONSANSLUTNINGAR

SABO
PACTA
HBV

Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga
Bostadsföretag
Arbetsgivarförbund
Husbyggnadsvaror HBV Ek. Förening
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ÄGARE
Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget.

VISION OCH MÅL
BOLAGETS FOREM1L OCH ){NDAM1L
Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål.

Bolaget. som är ett allmännyttigt bostadsföretag. har till föremål för sin verksamhet att inom
_..-..----.--Sala-kommun-köpa,sälja,äga,bebyggfl-;-utveekla,hyr-a-ul-oehjöl'valla-fo5tigheter-ej.Jer~---
tomträl/er med bostäder. affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
indamålet med bolagets verksamhet är alt bolaget ska i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala
kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
VISION OCH FOKUSERADE MÄL
Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF § 14312012 enligt följande "Ar 2024 har Sala
kommun passerat 25.000 invånare och är et1 långsiktigt hållbart samhäHe med livskraft och
god livskvalitet i hela kommunen".

VISION
Vi ska!! vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig håHbarhet.

MAL
Personal - vi ska håHa en god lönenivå, minska sjukfrånvaron samt skapa nöjdare
medarbetare.
Kunder - vi ska bli bättre bestä!!are, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en
serviceinriktad personal samt jobba för att få nöjdare kunder.
Fastigheter - vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energiförbrukning samt
stamrenovera minst 25 lägenheter per år.
Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i tOretaget med god
soliditet tOr att klara framtida samhä!!sförändringar och underhåHsbehov samt att ge beslutad
avkastning på ägarens satsade kapital.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2013
Under året har bolaget sålt sju fastigheter med sammanlagt 80 lägenheter. I redovisningen
finns dock även resultatet av föregående års fö rsäljning av sex fastigheter med 33 lägenheter i
och med att tillträdesdagen var innevarande år. Beslutet att sälja fastigheter är ett led i att se
över Salabostäders organisation och stärka bolaget för framtiden. De sålda fastigheterna är:
2012
Disponenten l
Kumla Klockargård 1:9
Hedåker 10:5

Hedåker5cS-Kranen l
Ortdrivaren 6

2013
Kärrbäcksbo 1:49-1:50
Fär'nebo Klockargård 1:20
Färnebo Prästgård 1:31
.. Färnelro' Prltstgård"2:2 ..
Islingby 2: 13
Kristina 4:241 (del av)

--

_........

Under 2013 har ett större stamrenoveringsprojekt staltats. Det gäller två fastigheter inom
Akra·området med sammalagt 100 lägenheter. I projektet byts vatten och avloppsstammar, el
och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök totalrenoverat. Hela projektet är planerat
med målsättningen att hålla nere hyresökningarna så långt det går med tanke på att de
hyresgäster som bor i husen skall kunna bo kvar och klara ölmingarna. Det har i sin tur
inneburit att hyresgästerna fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem
veckor mot en mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fått flyttas på grund av
ålder eller sjukdom . Etapp ett med 20 lägenheter flirdigställdes fore jul och den andra etappen
skall vara färdigställd i augusti 2014,

KUNDER OCH MARKNAD
Bolagets marknad är Sala kommun med 21769 (21596) invånare. Befolkningsökningen
uppgick 2013 till 173 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2013
var 1192 personer vilket kan jämföras med 1111 personer under 2012. Antalet utflyttande
från kommunen 2013 var 10 19 personer, att jämflira med 1052 personer 2012.
Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4335, varav bolaget äger och
flirvaltar 2669 lägenheter vid 2013 års utgång. Bolaget äger därmed ca 62 % (64 %) av
beståndet i flerbostadshus .
A v det totala bostadsbeståndet 10702 (10668) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 25 %
(26 %). Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull
roll.
Av lägenhetsbeståndet fi nns ca 124 (200) lägenheter i kommunens ytterområden. De forsta
lägenheterna uppfördes i början på l 950·talet i kvarteret Stamparen l och omfattade 141
lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under
miljonprogrammet, det vill säga flin bÖljan av l 960·talet och till mitten av 19?0·talet. Under
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senare delen av I 980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i
centrala Sala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet.

HYROR
Efter förhandling med Hyresgästföreningen träffade palterna en överenskommelse från
I januari 2013 avseende höjning av utgående hyror med 2,0 % för bostäder, garage, bilplatser
samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med 1,7%.

UTHYRNING
De senaste fem ArenfLutlle~kling-RY...llakanlajägenheter och varierad..befolkningsmängd:-_ _ _- - - +

Antal lägenheter
Vakanser, antal
Vakanser, %
Hyresförluster, tkr
Befolkning

2013

2012

2011

2010

2002

2669
13
0,5
3.741
21769

2782
6
0,2
3.628
21596

2780
19
0,7
5.496
21568

2782
22
0,8
6.834
21535

2781
25
0,9
7.557
21499

MARKNADSINSATSER
Salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en
tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår
utgångspunkt är att bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem.
Därför måste allt utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de
föreningar/verksamheter som vi stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor
bor. Det är viktigt at! föreningens/verksamhetens värd e grund stämmer överens med
Salabostäders arbete för ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.

BREDBAND
Under 2013 har et! helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lägenhet. Nätet
följer de rekornrnendationer som finns från både SABO och Hyresgästföreningen om öppet
nät. Det innebär att vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör som i sin tur ser till att det
finna många leverantörer som skapar konkulTens i nätet. För våra hyresgäster innebär detta
et! teknikskifte från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med IPTV, IPtelefoni och ett riktigt snabbt bredband. Kvar i det gamla nätet finns dock tv-kanaler som vi
har vidaresändningsplikt på samt TV4 för att den som inte vill skifta teknik skall slippa det.
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ORGANISATION
PERSONAL

Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,S årsarbetare.
Heltid

------

Tjänstemän
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
-- --Bo'ltär-d

2013
9,5
14
12
l,s
37

Deltid

2012
9
14
13
1
37

2013

2012
3
9,5
13

2013
6
5

2012
6,75
5

l
12

l
12,75

0,5

2012
0,75
0,5

0,5

1,25

-~- _ . - -t

Fördelning män/kvinnor
Män

Tjänstemän
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Bovärd

2013
3,5
9,5
12
0,5
25,5

Kvinnor

25,S

ARBETSMILJÖ OCH FRISKVARD

Bolaget bedriver ett aktivt arbete for att förbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och
reparatörer. Under året har fokus varit på källal1rappor och uppstigningar till vindar. Det
arbetet kommer att f0l1sätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de
fackliga organisationerna och igenom vår skyddskommitte.
Syftet med bolagets personalvårdsfönnåncr är att ge personalen möjlighet att bibehålla en
god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap.
Personalen kan relativt fritt välja motionsformel' till ett värde av c:a 3000 kronor per år.
Aktiviteten måste rymmas inom skatteverkets regler föl' skattefri fÖlmån. Några exempel på
aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsp0l1er, vanligt förekommande
lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl.
Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling I gång per månad. Skattefri
friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och
motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i
samband med ensidigt arbete.
Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med
företagshälsovård.
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EKONOMI
Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med 2 % fr.o.m.
2014-01-01.

KVALITETSPOLlCY
Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter
som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl
utarbetade mtiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda
_ _ _ kunde.r...l2=pågåend.e...förändringl:ll..liYJJrganisation..o.ch.ans.l!auned_l)'Ilgdp.u nkten.på.atL-_ _ _ ---'
flytta ut ansvaret i organisationen är ett led i att förbättra vår kvalitets uppföljning när det
gäller köpta Dänster. Förändringen har redan gett effekt när det gäller kontroll av utförda
tjänster.

MILJÖ
MILJÖPOLlCY
Bolagets miljöpoiicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer
krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt
sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra
som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i
all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linj e med kommunens arbete
med miljöfrågor.

MINSKA MANGDEN AVFALL
Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer.
Bolaget har ett 25-tal egna miljö bodar där nio fraktioner sorteras.

ENERGIHUSHALLNING
Fj älTvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i
centrala Sala sker till största delen med fjälTvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga
fastigheter uppvärms med biobränsle.
Som Salas klart största bostadsbolag har Salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad
klimatpåverkan. 2009 antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska
energiförbrukningen med 20 % li'ån 2007 års förbrukning till 2016. Förbrukningen har
minskat med 15, I % fram till 2013 jämfört med 2007 års förbrukning på värme, varmvatten
och fastighetsel. En del i arbetet med att minska energiförbrukningen är arbetet med
prognosstyrning av vännen .
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RADON/peB
Under 2013 har tre fastigheter PCB-sanerats, Stöten l och 2 samt Myntet l. Ytterligare
radonåtgärder har utfÖ11s under 2013 där värdena varit fllr höga trots tidigare åtgärder.

FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
FASTIGHETER
Bolaget har under året genomfö11 en värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett
------- - ------på-eft-erthetIig~sätt-med-en-värderingsmetod-baserad-på-ftlstighelernas-driflneito,..-lAirdel'ingen-----'

påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte
genomfllr några upp- eller ned skri vningar av fastigheternas bokförda värden.

INVESTERINGAR
Totala investeringar 2013 är 28,967 tkr (891 tkr) varav maskiner och inventarier Otkr
(250 tkr).

UNDERHALL
Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under
året utfördes underhåll för 26.940 tkr (27.655 tkr). Det fördelar sig på ll!genhetsunderhåll
15.179 tkr (16.825 tkr) och övrigt underhåll 11 ,76 1 tkr (1 0.830 tkr) .
Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter:

Fastighet

Åtgärd

Skrået 2, Sotargränd
Knostret l
Aftern 7
Konstrnästaren 12
Jakobsberg 2 och 4
Jakobsberg 2 och 4
Stamparen 3
Akra2

Utvändig målning, byte av balkongräcken
Renovering tvättstuga
Modernisering vännecentral
Byte garagep011ar
Skrotning betongskador
Byte stamventiler på värme
Rotrenovering trapphus
Byte entreportar

FINANSIELLA RISKER
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador.
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk
kreditbedömning samt fullvärdesfllrsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets
dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning.
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FÖRSA'KRINGAR
Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Protector Forsikring ASA och
skadedjursförsä!Ging är tecknad hos Anticimex.

FINANSIERING
Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får
understiga 1 år och inte överstiga 7 år.

R!intebindning
tilL

I .åneb~lopp

Andel av lån
%

2014
2015
2016
2022

172.838
39.151
26.698
340.000

30%
7%
5%
58 %

578.687

100 %

--_.. _---,.

Genomsnittsränta inklusive börgensavgift till kommunen för 2013 val' 3,36 % (3,64 %).

FRAMTID
Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi f0l1sätta
renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling
genom att bygga nya bostäder. Delar av Vål1 fastighetsbestånd är i stort behov av renovering
och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år.
Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att
bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har
en begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare en
Lltmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed minska bolagets och
ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar efter är inte bara SVål1, det
skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt
för långsiktigheten.
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FEMARSÖVERSIKT
Belopp i Mkr

--~- -

_

... ,---_..

2013

2012

2011

2010

2009

Ekonomi
Balansomslutning
Omsättning
Underhåll
Driftkostnader
Fastighetsskatt
iI:vskrivningar -------

686,5
701,7
685,2
196,4
176,4
169,6
26,9
27,7
27,5
111,4
101,3
99,4
3,4
4,6
4,6
1),3- -1),7---1j-;2-

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Soliditet (%)
Likviditet (%)

0,8
19,4
17,9
9,7
135,0

0,4
21,2
8,2
8,0
98,6

0,4
21,3
3,8
7,2
67,8

0,2
15,3
0,2
7,0
65,6

0,2
16,3
-1,0
7,1
63,5

37,5
14,8

38,25
13,9

37,05
14,1

37,05
13,6

35,05
13,5

Personal
Medeltal anställda
Arvoden och löner

637,0
666,1
164,2
158,9
22,5
24,3
109,2
103,6
4,6
4,1
-11;5-- --- - -n~2--
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Resultat och ställning

Bolagets resultat inkluderat fastighetsftirsäljningar ftire skatt är plus 17.879 tkr vilket är 9.632 tkr
bättre än fllregående år och 15. I 07 tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror till största
delen på de fastighetsförsäljningar bolaget genomfört under 2012/2013.
Bolagets resultat exklusive fastighetsförsäljningar före skatt är plus 5.837 tkr.
Driftkostnaderna har överskridit budget med 1.642 tkr och det beror till största delen på ökade
kostnader ftir ftirsäkringsskador.
_ _---'F"'a.slighetsskal:tenJlar.bliYltnågotlägre lin hudgeteratpä gnmd ay att Bryggeriet tBxe)'ats..s~_~
vårdbyggnad och dänned undantas från skatt. Återbetalning har skett for tidigare års
fastighetsskatt.

Avskrivningarna har givit ett överskott mot budget på 851 tkr p.g.a. ftirsålda fastigheter.
Räntekostnaderna ftir 2013 har givit ett överskott mot budget på 2.669 tkr, vilket beror på att
bolaget fOltsatt att omsätta lånen till lägre ränta samt att ränteutvecklingen blivit lägre än vad
fllrutspåddes vid budgeteringen.
Efter avsättning för uppskjuten skatt på 4.316 tkr är resultatet för 2013 13 .563 tkr.
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans ftirfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Arets vinst

35.718.559,98
13.563.222.57
49.281 .782.55

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägama utdelas
att i ny räkning överförs

205.965,00
49.075 .817.55
49281 782.55

Styrelsens yUrande över denjöreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 9,75 procent till 9,72
procent. Soliditeten är mot bakg1'llnd av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes
betryggande nivå.

11

SOIll

Salabostäder AB
Org nr 556352-0500

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra
sina fdrpliktelser på kort och lång sikt, ej heller at! fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3
§ 2-3 st. (försiktighetsregeln).
Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får
utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga
stats låneräntan under fdregående räkenskapsår med et! tillägg aven procentenhet.
Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat fdr fdregående räkenskapsår.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintlikter
Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar

2
3

Summa nettoomsättning

2013

2012

177.717
830
17.870

175,613
778
Q

196.417

176.391

Fastighetskostnader
--~~---··Q~i.ftlwstnader

Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar av materiella
anl äggningstillgångar
Real isationsförlust vid fastighetsförsäljningar

4,,5,8
6

7

Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat

-----1-1+443
-26.940
-3.381

l (}h-339 -27.655
-4.640

-13.310
-4.835

-13.694
Q

-159.909

-147.328

36.508

29.064

821

Övriga ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-19.450

420
-21.237

Summa resultat från finansiella investeringar

-18 .629

-20.817

17.879

8.247

-4.316

-2.550

~

~

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Arets vinst

9
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

610.746
94
56

642.575
138
75

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
10
Maskiner och andra tekniska anläggningar
11
Inventarier
12
------- - - - - -ngående ny- OClnmrbyggllllcl~r- -- -- ---------1-:3- --

~8":7%---·-·--406---·

639.692

643.194

70

70

70

70

639.762

643.264

928
5.284
946

1.111
3.049
167

7.158

4.327

Kassa och bank

54.853

38.886

Summa omsättningstillgångar

62.011

43.213

2D1m

fiB6422

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

14

Summa anläggningstillgångar

Oms ä ttningstillgångar
KOlifristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga fordtingar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

15
16
17

14

--

--- ---i
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Eget kapital, avsättningar och skulder

Bundet eget kapital
Aktiekapital (10.247 st. aktier med kvotvärde
1.000 kr)
Reservfond

__

2012-12-31

10.247
8.900

10.247
8.900

19.147

19.147

18

Eget kapital

---_._-"...

2013-12-31

----.. ..---_._--- - - - - -

._----

,

_

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Arets vinst

--- -- ~-- -

35.719
13.563

30.178
5.697

49.282

35.875

Summa eget kapital

68.429

55.022

Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder

12.046

7.730

Summa avsättningar

12.046

7.730

575.355

579.883

575.355

579.883

3.332
22.363
326
19.922

4.099
20.001
1.714
18.028

45.943

43.842

701.773

686.477

227.388

272.695

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

19

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

20

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

21

O

O
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Kassaflödesanalys

2013

2012

36.508
13.310
-13.035
821
-19.450
18.154

29.064
13.694
O
420
-21.237
21.941

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
fdrändringen av rörelsekapital

18.154

21.941

Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-2.831
2.362
506

807
3.031
1.190

Kassaflöde från den löpande verksamheten

18.191

26.969

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avyttring av anläggningstillgångar
Förvärv av anläggningstillgångar

-28.967
32.508

-891
O
Q

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

.- .--- .- - - -B"tald-skatt- ------

.:!±
3.227

-891

Finansieringsverl<samheten
Amortering av skuld
Utbetald utdelning

-5.295
-156

-10.893
-263

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5.451

-11.156

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

15_967
38.886

14.922
23.964

Likvida medel vid årets slut

5.4..8S3.

38.886

Kassaflöde från investeringsverksamheten

16

Salabostäder AB
Org nr 556352-0500

Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets
rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.
Vid värdering av fastigheterna tillämpas SABO:s rekommendation om nedskrivning av
~---- --~---fasti~gheter-r-Detta-;nnelläf-att-v!ii~efiRg!m-har--skett-på-ett-enhet!'gt-sätt-med-<lR----

---

värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och
skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på
byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av
uppskj uten skatt.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida
skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandepel'iod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde.
Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med
BokfOringsn!lmndens uttalande BFN U 90:13. De ersatta delama utrangeras till bokfört värde
och underhållsåtgärdema aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas
nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande
avskrivningssatser tillämpas:
Inventarier
Maskiner
Kabel-TV installation
Byggnader
Stärre underhållsåtgärder

20%
20 %

10 %
1,5 %-2 %
3%
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Värdering av tillgångar och skulder
Fordlingar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder hal' värderats enligt högsta värdets princip.
Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som
hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.
----.... ·-·--·- - - -N"OtZ,..---H=y::creo;;s-intlililiiriiikI outhyrda

..

objCOek.-ct.----·--~·

__ ..

- - ~

- - - - - - ---

.. _
- .-

2013

2012

I nettoomsättningen ingår itltäkter från:
Bostäder
Lokaler
Övrigt
Avgår rabatter (underhållsrabatter)

165.487
12.645
5.629
-2.303

163.790
12.512
5.481
-2.542

Summa

181.458

179.241

Avgår outhyrda objekt
Bostäder
Lokaler
Övrigt

-2.555
-855
-331

-2.665
-717
-246

Summa

-3.741

-3.628

111117

175,613

2013

2012

Övriga förvalttlingsintäkter

3
827

774

Summa övriga förvaltningsintäkter

R1Q

ill.

Summa hyresintäkter

Not 3

Övriga fdrvaltningsintäkter

El

4
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Not 4

Driftkostnader
2013

2012

18.601
32.535
18.900
21.692
14.538
4.864

17.187
27.929
18.155
22 .7 11
10.016
5.099

lll.DO

10L097

2013

2012

Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

261
23
4
25

144
54
44
O

Summa ersättning till revisorerna

ID

W

2013

2012

Lägenhetsunderhåll
Övrigt underhåll

15,179
11,761

16.825
10.830

Summa underhållsåtgärder

~

~

2013

2012

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier

13.247
44

13.631
44

12

12

Summa planenliga avskrivningar

llllQ

~

Fastighetsskötsel och städ
Reparationer
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Administration
Övriga driftkostnader

__

Summa driftkostnader
...
__ ..._-_.. _._--_.
- ,.

NotS

Not 6

Not 7

.

Ersättning till revisorerna

Utgifter lör årets underhållsåtgärder

Planenliga avskrivningar
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Not 8

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och
män har uppgått till
Samtliga
Kvinnor
Män
Totalt
Ledningsgrupp
--_ .. _.. ·--·-··--·--'KTv'""!=nn=-o=r:-=-........

13,2
25
38,2

13
26.2
39,2

- - ---------- - - - - - - - -·----·-----r -··-- ..--.- -·--··-T -·-·----··-·,

Män
Totalt
Styrelse och VD
Kvinnor
Män
Totalt

l

1

4

4

2

2

±

±

6

6

Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda

1.004
13.753

958
13.061

Totala löner och ersättningar

14.757

14.019

3,719

3.092

810

627

~

~

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och
verkställande dil'ektö,' 35 tkr (33 tkr)
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalats med 11 !kr.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2013
Antal på
balansdagen

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare

5

Varav
män

60%
100 %

2012
Antal på
balansdagen

5

Varav
män

60 %

lao %
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Not 9

Skatt på årets resultat
2013-12-31

2012-12-31

Uppskjuten skatt

-4.316

-2.550

Summa skatt på årets resultat

-4.316

~

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets förändringar
-Investeringar
-Försäljningar och utrangeringar

869.408

869.172

O

236

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

838.656

869.408

Ingående avskrivningar
Arets förändringar
-Avslaivningar
-Fösäljningar och utrangeringar

-226.833

-213.202

-13.246
12.169

-13.631

Utgående ackumulerade avskrivningar

-227.910

-226.833

Utgående restvärde enligt plan

61 0746

642.575

Utgående bokfört värde byggnad
Utgående bokfölt värde mark

592.942
17.804

623,032
19.543

610.746

642575

904.483

I·Q~9,Q61

Not 10

Byggnader och mark

- ------------

Taxeringsvärden

-30.752

Q

O
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Not 11

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Arets förändlingar
-Inköp
-Försäljningar och utrangelingar

3.987

4.145

O
Q

156
-314

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3.987

3.987

--___~_8.~

~J.2.0

-43
Q

-43
314

-3.893

-3.849

21

ill

2013-12-31

2012-12-31

1.441

1.347

~--- -- ------lngående.a\<sk.t:iltninga&-----_ -_
__

Arets förändtingar
-A vskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 12

___ -___.

Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Arets förändringar
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets förändringar
-Avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

O
-560

94

Q

881

1.441

-1.366

-1.347

-19
560

-19

-825

-1.366

~

II

Q
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Not 13

Pågående ny- och ombyggnader
2013-12-31

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomfårda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

Not 14

406
28,967
-577
~

o
641
-235

4ilii

Andelar i intresseföretag

SABO Byggnadsförsäkrings AB

Antal Kvotvärde
Bokfört
andelar ,_" '__ ,__"'__ _ __ ---'v"'är"'d""e'---_ _~
70
l
70
70

SLunrna aktier och andelar

Not 15

2012-12-31

Hyres- och kundfordringar
2013-12-31

20 12-12-31

Hyresfordringar
Kundfordringar

725
203

564
547

Summa hyres- och kundfordringar

.cm.

Ull

2013-12-31

2012-12-31

HBV
Skattekonto
Skattefordringar
Momsfordringar

3,]]2
1.034
1.124
14

2,905

Summa övriga fordringar

5..2&1

3.049

2013-12-31

2012-12-31

Not 16

Not 17

Övriga fordringar

O
144
Q

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna sociala avgifter december 2012
Fordran FORA
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

946

-318
396
89

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

216

ill

O

O
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Not 18

Förändring av eget kapital
2013-12-31

2012- 12-31

10.247

10.247

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
Belopp vid årets utgång
Reservfond
____ __ .______

-Bclopp_"id.åretsjngån~ ----

- - - - -- - -.------8.900-.---__

--&.9.00_ __ _

Belopp vid årets utgång
Summa bundet eget kapital vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Utdelning
Arets resultat

35.875
-156
13 .563

30.441
.263
5.697

2013-12-31

2012-12-31

575.355

579.883

3.332

4.099

578.687

583.982

Skulder till kreditinstitut

562.027

563.487

Summa

562.027

563.487

Summa fritt eget kapital vid årets utgång

Not 19

Upplåning

Räntebärande skulder
Långfristiga
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga
Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

Förfallotider
Långfristiga skulder med löptider över S år

24

Salabostäder AB
Org nr 556352-0500

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj
används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och rarnar
som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från
de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra
räntebindningstiden och bättre möta forändl'ingal' på räntemarknaden.
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i
skuldpoItföljen används rllnteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 340 000 tkr
(340000 tkr). Per bokslutsdagen finns ett övervärde på ca 8 439 tkr (-11288 tkr) i avtalen.
Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärdelövervärd~.s..k. ränteskilloadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer
undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till
5,26 år (6,04 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,87% (3,11 %).
Nedan framgår bolagets förfalloprofil, tkr, (ink!. ränteswapar) avseende räntebindningen:
2013-12-31

2012-12-31

172.838
39.151
26.698

O

110.793
66.210
39.438
27.541

O

O

Inom 1 år
Inom 1-2 år
Inom 2-3 år
Inom 3-4 år
Inom 4-5 år
Inom 5-6 ål'
Inom 6-7 år
Inom 7-8 år
Inom 8-9 år
Inom 9-10 år

340.000

340.000

Summa

578 687

583,282

O

O

O
O
O

O
O
O

25

Salabostäder AB
Org nr 556352-0500

Not 20

Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter
2013-12-31

2012-12-31

5.811

5.821

884

807
310

Upplupna räntor
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Övriga poster

700
11.645

882

18J)28.

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 21

10.891
199

Ställda säkerheter
2013-12-31

2012-12-31

Skulder till kreditinstitut
Fastighetsi nteckningar

227.388

272.695

Summa ställda säkerheter

227.388

272.622

Sala den 26 mars 2014

Glenn Andersson

Bernard Niglis
VD

Kristina Nyberg

Peter Kraft

Hans Eljansbo

Carola Gunnarsson

Min revisionsberättelse har avgivits

Peter SödeJman
Auktoriserad revisor
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Sala-Heby Energi AB
556601-2901

Moderbolaget

Koncernen

Kassaflödesanalyser
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella
poster
Avskrivningar
Ej likviditetspåverkande poster

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar
Ökning/minskning
leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga
kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Sålda immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella
anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av övriga
finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Checkräkningskredit
Upptagna lån
Amortering av skuld

2013

2012

2013

2012

18556
16339
2793
37688
643
-8348
-2913
27070
708
1970

20440
16275
-3593
33122
482
-8476
2473
27601
I 353
-6394

9036
8517
693
18246
329
-6971
-670
10934
708
1970

10 964
8536
87
19587
477
-7552
-953
11 559
1 353
-6827

3441

-6 110

3487

-5563

-3908

9217

-3711

9445

-2794

-8593

-2920

-4164

26487

17074

lO 468

5803

-397

-397
397
-8650

-14420

397
-4726

-5226

532

532
-20

-100

-20

-100

l 175

l 175

l 175

l 175

-6566

-13742

-2642

-4548

-5094

5398
12000
-17 668

-5094

5398
4000
-16001

-12516

-11017

Sala-Heby Energi AB
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556601-2901

Kassaflödesanalyser
Erhållet koncernbidrag
Kassatlöde från
finansieringsverksamheten

Arets kassatlöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Koncernen
2013

2012

Moderbolaget
2013
2012

--

8000

7300

-17610

-270

-8111

697

2311
6201
8512

3062
3139

-285
2702

~

2A11

1 952
750
2702

Sala-Heby Energi AB
556601-2901

Resultaträkningar

Not

Nettoomsättning
2
Avgår punktskatter
Övriga rörelseintäkter
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
3,4
Försäljnings- och
administrationskostnade
r
Övriga rörelsekostnader
2, 3,5,6
Rörelseresultat

Koncernen
2013

2012

Moderbolaget
2013
2012

307861
-49975
1245
-225547
33584

312835
-49 194
2383
-231474
34550

260107
-49975
1 245
-187596
23781

266760
-49 194
2383
-196375
23574

-14232
-796
18556

-14110

-12610

20440

-

-13949
-796
9036

331

482

329

477

-

--

10964

Resultat från
finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och
liknande resu1tatposter
Summa resultat från
finansiella
investeringar

-8036

-8476

-6971

-7552

-7705

-7994

-6642

-7075

Resultat efter
finansiella poster

10 851

12446

2394

3889

-2913

2473

-9650
8000
-670

-10 200
7300
-953

lm

.l.i.2.l.2

11

16

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Skatt på årets resultat
Arets resultat

7
8

Sala-Heby Energi AB
556601-2901

Balansräkningar

2

Not

Koncernen
2013-12-31 2012-12-31

Moderbolaget
2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Goodwill
Elcertifikat

Materiella
anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Produktions- och
distributionsanläggning
Inventarier och verktyg
Pågående nyanläggningar

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Värdepappersinnehav
Andra långfristiga
fordringar

9
10

11
12
13
14

12258

--

12258

--

13279
397
13676

6413

6725

5049

5291

264017
2 142
2305
274877

267699
3927
4505
282856

135721
I 830
2 186
144786

140080
3476
20
148867

685

665

103 145
670

103 145
650

2350
3035

3525
4190

2350
106165

3525
107320

290 170

300722

263209

269863

10568

Il 276

10568

Il 276

21226
I 546

23 196
I 556

21226
1372

23 196
1447

982

1965

39178
62932

41626
68343

15
16
15

Summa
anläggningstiUgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

12258

13279
397
13676

12258

911

17
31604
54202

34105
59659

SaJa-Heby Energi AB
556601-290 I

Balansräkningar
Kassa och bank
Summa
omsättningstillgångar

Summa tillgångar

3

Not

Koncernen
2013-12-31 2012-12-31

Moderbolaget
2013-12-31 2012-12-31

8512

6201

2417

2702

82012

85820

67187

73637

33Q ~22

~~~ ~OO

JZ~ 1~2

~~6

5:12

Sala-Heby Energi AB
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Eget kapital och
skulder
Eget kapital

18

Bundet eget ka!)ital
Aktiekapital
Bundna reserver
Reservfond

5500
30871

--

Fritt eget ka!)ital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

Avsättniugar
Avsättningar får pensioner
och liknande fårpliktelser
Uppskjutna skatter
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Reverslån
Skulder till koncernfåretag
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga
skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Färskott från kunder
Leverant1lrsskulder
Skulder till koncerniliretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
ilirutbetalda intäkter

5500

5500

36371

21967

--

900
6400

900
6400

-4493
7938
3445
39816

-5009
14919
9910
31877

-2 129
74
-2055
4345

-2166
36
-2 130
4270

O

O

--

48324
48324

38674
38674

O

--

87
87
71746
20074
III 029

19

8

5500
16467

1487
35262
36749

1565
33 171
34736

67 188

71746

139391

146238

67188
19074
106 681

206579

217984

192943

202849

8405
22658

9516
27752

5905
22658

7016
27752

38055

41 963

6693

8007

33437
4463
6385

37148
4997
7346

13227

14707

11 936

13361

20

21

22

5

Sala-Heby Energi AB
556601 -2901

Summa kortfristiga
skulder

Summa eget kapital
och skulder

89038

101 945

84784

97620

372 182

386542

330396

343500

Ställda säkerheter

23

Inga

2163 II

Inga

186200

Ansvarsförbindelser

24

Inga

600

Inga

Inga

Arsredovisning för

Sala Industrifastigheter AB
556092-3475
Räkenskapsåret
2013-01-01-2013-12-31

Innehållsförteckning:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter

Sida
1
3
4
5
6
7
10

Sala Industrifastigheter AB
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556092-3475

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sala Industrifastigheter AB, som WI 100 % ägs av Sala kommun, får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Allmänt om verksamheten
Ändamål
Bolagsordningen antogs av Kommunfullmäktige 2011 - 10-31 och fastställdes vid extra bolagsstämma
2011-12-12. Bolagsordningen anger att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sala
kommun köpa, sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nyttjanderätt upplåta lokaler för Industri-,
kontor-, handels-, service- eller hantverksändamål eller därmed jämförlig verksamhet samt bidra till
stadsutvecklingen.
Bolaget har till ändamål med verksamheten att inom den kommunala kompetensen främja
nyföretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och samtliga lokaler har varit
uthyrda under året.
Inom fastigheten Tränaren 11 har under året följande hyresgäster funnits: Sala Mureri och Kake l KB,
Svenska Mässkonsult AB, Carlssons Glasmästeri i Sala AB, Heby Städ & Flytt HB och Kenneth
Gustafsson som hyr kallförråd, samt HSB hyr uppställningsplals för sandficka och El & WS Teknik i
Sala AB . El & WS Teknik i Sala AB blev under hösten 2012 uppköpta av ett annat företag, vilket
sedan gick i konkurs och de lämnade lokalerna under våren 2013. Ny hyresgäst I den lokalen är från l
juli 2013 Tommy Linds Bygg AB.
Fr o m l februari 2013 finns nu Hantverkarnas Hus i Tränaren 11. Hantverkarnas Hus består f n av 10
olika företag som tillsammans erbjuder a llt från ide till färdig lösning Inom byggverksamhet. För alt
delta skulle vara möjligt har rustning och underhållsarbeten utförts under 2013 i Sala Mureri och
Kakels lokal som nu alla företag i Hantverkarnas Hus delar.
Måns Ols har varit uthyrt til l Måns Ols utvärdshus AB.

Framtid
Under 2014 finns det behov av att göra en översyn av parkeringsytor vid Måns Ols samt alt göra en
markplanering inom kvarteret Tränaren .
Resultat och ställning
Resultatet före finansiella poster visar en förlust på -375 945 kronor. Efter återföring av delar av
tidigare avsättningar gjorda till periodiseringsfonder är resultatet efter skalt positivt, 19 365 kr.
Sala kommun har from 2008 beslutat om ett avkastningskrav på bolaget baserat på statslåneräntan •
insalt kapital. För 2013 föreslår styrelsen en utdelning på 102 007 kr (2 ,01 % x 5 075 !kr).
Resultatet av bolagets verksamhet under 2013 samt dess ställning vid verksamhetsårets början och
slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Sala Industrifastigheter AB
556092-3475

Disposition av bolagets vinst
Belopp i kr
styrelsen föreslår att till fOrfogande stående medel:
Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

3440222

Utdelning
Balanseras i ny räkning

-102007
3338215

3420856
19366

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 95,3 % till 94,4 %. Soliditeten är mot
bakgrund av aH bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. likvditeten i
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är aH den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från alt fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln),
Utdelningen kommer alt betalas ut efter beslut på bolagsstämman .

Sala Industrifastigheter AB
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Resultaträkning
Belopp I kr

Not

2013-01-01 2013-12-31

2012-01-012012-12-31

924190
924190

895722
895722

-1 076428
-273049
-425287

-594893
-222265
78564

49367
-26
-375946

96989
-1 143
174410

403909
27963

5764
180 174

Skall på årets resultat

-8598

-50999

Arets resultat

19365

129175

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2
3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

5
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Balansräkning
Belopp I kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

3
4

3544037
3544037

3512388
94 753
3607141

3544037

3607141

112 175
1 608366
315593
10275
84060
2130469

87329
2475590
25768
245138
121 806
2955631

Kassa och bank

4974851

4620329

Summa omsättningstillgångar

7105320

7575960

10649357

11183101

TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
Mater/ella anlllggnlngstillgångar
Byggnader och mark
Pågående projekt

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar mot ägare
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGANGAR
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Balansräkning
Belopp I kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

5075000
1026641
6101641

5075000
1026641
6101641

Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

3420856
19365
3440221

3368821
129175
3497996

Summa egel kapilai

9541 862

9599637

824520
824520

1228429
1228429

32367
15937
234 671
282975

103690
18981
232364
355035

10649357

11183101

2013-12-31

2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Bundetegetkapffal
Aktiekap~al

(5075 aktier med kvotvärde 1000 kr)

Reservfond
Fritt eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

7

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och sSkerheter för egna skulder

Summa
Ställda säkerheter

Summa
Ansvarsförbindelser

Summa

6(9)

Sala Industrifastigheter AB
556092·3475

Redovisnlngs- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd . I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Tillämpade redovisningsprinciper är
oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas Inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde
och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits tillinnehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
An/~ggningstillg!mgar

Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader
-Markanläggningar
-Bostadshus

Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Sala Kommun, arg nr 212000-2098.

% per år

3-5
5
2

Sala Industrifastigheter AB

7(9)

556092-3475

Noter
Not 1 Nettoomsättning
2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

554742
225672
143776
924190

531 296
224832
139594
895722

2013-01-012013-12-31
70515
20870

2012-01-012012-12-31
79385
24260

91385

103645

2013-12-31

2012-12-31

4208810

3904113

-2308695
-206948

-2 152 530
-156165

-2515643

-2308695

1693168

1 595418

47591

47591

Ingående avskrivningar enl plan
Arets avskrivningar

-22 606
-2380

-20226
-2380

Utgående avskrivningar enligt plan

-24986

-22606

22605

24985

519000

519000

MANS OlS, KRISTINA 4:2
Byggnaderna
Anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

1804614
1804314

1 804314

Ingående avskrivningar enl plan

-467157

-406026

Hyror
Tränaren 11
Måns Dis
Fjärrvärme vidarefakturerat

Summa

Not 2 Arvoden till styrelsen
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Arvoden ~II styrelsen
Arbetsgivaravgifter

Bolaget har inga anställda och därmed inga löna- eller pensionskostnader

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
FASTIGHETEN TRANAREN 11
Byggnad
Anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl plan
Arets avskrivningar
Utgående avskrivningar enligt plan
Restvärde enligt plan

Markanläggning
Anskaffningsvärde

Restvärde enligt plan

Mark
Anskaffningsvärde

1804314

8(9)

Sala Industrifastigheter AB
556092-3475

Arets avskrivningar

-61 131

-61 131

-528288

-467157

1 276028

1 337157

51800

51800

Ingående avskrivningar enl plan
Arets avskrivningar

-15972
-2590

-13382
-2590

Utglende avskrivningar enl plan

-18562

-15972

33238

35828

2013-12-31

2012-12-31

Utplende avskrivningar enligt plan
Restvärde enligt plan
Markanläggning
Anskaffningsvärde

Restvärde enligt plan

Not 4 Pågående projekt
FasUgheten Tränaren 11
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar

94 753

Utgående nedlagda kostnader

94753

Not 5 Bokslutsdispositioner
Äterförlng av periodiseringsfond 2007 och 2008
Avsättning till periodiseringsfond 2013
Summa

2013-01-01 2013-12-31
-413230
9321

2012-01-012012-12-31
-65822
60058

-403909

-s 764

Reserv-

Fritt eget
kapital

Not 6 Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets bö~an

5075000

fond
1026641

3497996

Dfsposft(on enl bolagsstämmobeslut

-77 140

Utdelning
Arets resultat
Vid årets slut

19365
5075000

1026641

3440221

2013-12-31

2012-12-31
326441
86789
32803
40721
681617
60058

Not 7 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2008
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011
Perlodisertngsfond. avsatt vid taxering 2012
Periodisertngsfond avsatt vid taxering 2013
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2014
Av periodiseringsfonder utgör 181 394 kr (323 076) uppskjuten skatt.
Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning.

32803
40721
681617
60058
9321
824520

1228429
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Underskrifter
Sala den

2014

Dick Forsberg
Slyrelseordförande

Asa Nilsson
Vice ordförande

Hanna Westman

Anders Wigelsbo

Lars-Johan Hylander

Min revisionsberättelse har avgivits den

Johan Tingström
Au ktoriserad revisor

2013

Sida:

Sala Silvergruva AB

Balansrapport

14-02-20

Utskrivet:

Preliminär
Senaste vernr:

RJikenskapsk 13-01-01-13-12-31
Resultatenhet Hela företaget
Period: 13-01-01- 13-12-31

2034

1ns balans

Period

Uts balans

0,00
0,00
0,00

22246,00
-I 236,00
21 010,00

22246,00
-I 236,00
21010,00

10 048,15
58718,78
614523,04
5519306,62
2985710,19
-773312,75
-828 176,00
-I 368636,00
-407165,00
565304,18
-21429,00
3911 659,70
-I 708999,00
-18955,00
I 714022,00
-I 200 000,00
58493,00
-24 199,00
-34294,00
106227,00
-803,00
718580,00
56000,00
-465580,00
503073,36
-549951,00
72 898,6 1
-49534,00
39648,00
-39648,00
41 689,50
73534,31
-92 423,00
9466451,69

0,00
0,00
0,00
0,00
243015,19
-50625,00
-1 65866,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-206499,00
-2735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8710,00
-16667,00
122782,00
-36225,00
0,00
-13 854,00
0,00
0,00
23503,00
0,00
-23630,00
-118090,81

10 048,15
58778,78
614523,04
5519306,62
3228785,38
-823937,75
-994042,00
-I 368636,00
-407165,00
565304,18
-21429,00
3911 659,70
-1915498,00
-21 690,00
I 714022,00
-I 200 000,00
58493,00
-24 199,00
-34294,00
106227,00
-803,00
718580,00
64 710,00
-482247,00
625855,36
-586176,00
72 898,61
-63388,00
39648,00
-39648,00
65 192,50
73534,31
-116053,00
9348360,88

9466451,69

-97080,81

9369370,88

351557,70
0,00
78274,47
-32067,48
397764,69

40850,30
365921,00
3932,88
0,00
410 704,18

392408,00
365921,00
82207,35
-32067,48
808468,87

740167,50
0,00
9127,00
8400,00
713,00
123322,00
0,00
14501,00
0,00
411919,19
0,00
0,00

-107832,50
2 125,00
-9 127,00
-2518,00
14444,00
-77 547,00
41 132,00
0,00
81246,05
-411 919,19
17125,51
52560,25

632335,00
2125,00
0,00
5882,00
15 157,00
45775,00
41 132,00
14501,00
81246,05
0,00
17 125,51
52560,25

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

hnmateriella anläggningstillgångar
1030
Patent
1099
Ack avskrivn övriga imm anl tillg
S:a Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1106
Marketenteriets reception, ombyggnation
1107
Ombyggnation gruvreception, Skrädhuset
1108
Värdshuset ombyggnation
1109
Marketenteriet
Il 10

!lyggnader

1112
1114
1115
1117
1118
1119
1123
1124
1129
1130
1131

Vm byggnader Gruvan
Ack avskrivn Marketenteriet
Nedskrivning Byggnader
Nedskrivning Gruvan
Gruvan
Vm Gruvan
Nya Hissen Gruvan
Vm nya hissen Gruvan
Ack Avskr. Gtlstabudsal
Mark

Nedskrivning Mark
1150
Markanläggningar Gruvan
1158
Nedskrivning Markanläggningar
1159
Vm markanläggningar Gruvan
1200
Maskiner och inventarier
1209
Ack avskrivn maskiner och inv
1210
Maskiner och andra tekniska anläggningar
1211
Restauranginventarier
1219
Ack avskrivn arh.maskiner
1220
Inventarier och verktyg
1229
Ack avskrivn iov/verktyg
1230
Fastighetsinventarier Gruvan
t 231
Vm fastighetsinvcntarier Gruvan
1240
Bilar och aodra transportmt:del
1249
Ack avskr bilar/transportmedel
1250
Datorer
1251
Datorer, roretaget
1259
Ack avskrivn datorer
S:a Materiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar

Omsllttningstillgångar
Varulager mm
1400
Lager
1402
Virkeslager
Lager Konstmästargården
1403
Rekvisition Markvårdsplan
1413
S:a Varulager mm
Fordringar
1510
1513
1580
1610
1630
1640
1650
1684
1790
1791
1792
1793

Kundfordringar
Avräkning Reception
Kontokort och kuponger
Förskott
Avräkn skatter och avgifter
Skattefordringar
Fordran moms
Fordring hos leverantör
Öve interimsfordringar
ÖVr fårutbet kostnader o upp
Förutbetalda kostnader 6 mån
Förutbetalda kostnader 3 mån

Sala Silvergruva AB
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Sida:

Balansrapport

14-02-20

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela f6retaget
Period: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vemr:

2034

Ins balans
59208,33
11674D,63
I 484098,65

23913,16
-92 117,91
-468515,63

Uts balans
83121,49
24622,72
I 015583,02

0,00
3 150,00
10 006,00
3000,00
84957,40
89619,52
-2 581 426,69
2409,58
-2388284,19

3000,00
0,00
658,00
3000,00
-60650,00
-89619,52
237737,03
-2409,58
91715,93

3000,00
3 150,00
10664,00
6000,00
24307,40
0,00
-2 343 689,66
0,00
-2296568,26

-506420,85

33904,48

-472 516,37

8960030,84

-63 176,33

8896854,51

-5 571 000,00
-7 450 000,00
-2 300 000,00
II 407727,40
731731,83
-3 181540,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-5 571 000,00
-7450000,00
-2 300000,00
11407727,40
731731,83
-3181540,77

Korttidslån Sala Sparbank 750 000 h
Lån Sala Sparbank 250 000 kr
Län Sala Sparbank 4 000 000 kr
skulder

-250000,00
-241 664,00
-3 384616,00
-3 876280,00

-500000,00
12504,00
307692,00
-179804,00

-750000,00
-229 160,00
-3 076924,00
-4 056084,00

Kortfristiga skulder
2421
Presentkort
2440
Leverantörsskulder
2518
Betald preliminärskatt
2530
Avdrag Kronofogden
2560
Avdragna fackavgifter
2641
higående moms
2650
Moms redovlsningskonto
2710
Personalens källskatt
2731
Avräkn sociala avgifter
2920
Upplupna semIöner
2921
Upplupna soc.avg sem.1ön
2942
Uppl FOI1l
2943
Upplupna särsk löneskatt för pen
2990
Övr interimsskulder
2992
Löner som förs om
2993
Bobs minnesfond
2995
Interimsskulder 201312014
2997
Interimsskulder 2012-2013
2998
Värmepump SHE
2999
Övr uppl kostnlförutbet intäkter 2010
S:a Kortfristiga skulder

-104220,00
-480380,82
100958,00
0,00
0,00
0,00
-116956,13
-93961,00
-114124,00
-447051,37
-140463,57
-1 1,00
-41929,77
-117260,73
-174087,00
-16925,00
0,00
-131981,10
-0,08
-23 816,50
-I 902210,07

18012,00
-630889,60
0,00
-7751,00
- I 765,00
3945,68
72 704,00
-2 355,00
7525,50
75479,44
23715,65
11,00
6974,51
70994,23
-1664,00
-700,00
-273849,08
131981,10
-142673,92
13816,50
-636487,99

-86208,00
-I III 270,42
100958,00
-7751,00
-I 765,00
3945,68
-44252,13
-96316,00
-106598,50
-371571,93
-116747,92
0,00
-34955,26
-46266,50
-1 75751,00
-17625,00
-273849,08
0,00
-142674,00
-10 000,00
-2 538698,06

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-8 960 030,84

-816291,99

-9 776 322,83

0,00

-879468,32

-879468,32

Förutbetalda kostnader 12 mån
1795
Förutbetalda kostnader p över årsskiften
S:a Fordringar
1794

Kassa och bank
1910
Kassa Receptionen
1911
Växelkassa gruvan
1912
Avräkning kassaredovisning Gruvan
1914
Växelkassa Värdshuset
1922
Postgiro 516761 -4
1931
Underkonto 8284-2 003940 494-2
1932
Penningmarknad 4592873-6
1933
Penningmarknad 4 598 353-3
S:a Kassa och bank:
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGANGAR

Period

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2081
2091
2093
2095
2099
S:a Eget kapital

Långfristiga skulder
2396
2397
2398
S:a Långfristiga

Aktiekapital
Soliditetstillskott Gruvan
Aktieägartillskott
Balanserad förlust
Redovisat resultat

BERÄKNAT RESULTAT'"

Sala Silvergruva AB

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

14-02-20

Preliminär
Räkenskaps!,-: 13-01-01 -13-12-31
Resultatenhet: Hela fbretaget

Senaste vernr:

2034

Period: 13-01-01 - 13-12-31

Perioden

Periud fa år

Periodbudaet

3516062,96
87216,99
126 150,01
566 351,72
192503,71
48204,82
857088,18
191337,98
0,00
4243,39
185705,60
0,00
0,00
0,00
1712,80
290 887,75
87131,20
10 121 ,60
883,93
4384,80
47958,Ul
I 713650,67
91248,80
42488,00
76664,62
132829,60
70 925 ,14
132529,32
10472,00
7867,86
0,00
31430,35
110 891,20
52553,32
0,00
0,00
25106,61
18824,10
0,00
106320,40
47445 ,00
-65715,24
-5664,58
-2 163,00
-4615,1 5
16,46
8811 050,93

3611467,47
88 107,56
84051,03
622871,52
161 285,90
37935,18
1014365,Q6
232476,53
7800,00
4948,92
86424,00
3360,00
400,00
500,00
640,00
495229,51
131005,60
20720,00
15781,26
20560,00
26236,51
I 926306,88
74613,90
65963,81
98155,62
146791,69
74032,70
223569,01
9735,94
25232,21
4 878,40
19199,82
34032,80
50 164,05
12721,60
4280,00
26 150,00
11610,72
400,00
162024,40
53060,00
0,00
- I 371,60
-12859,29
-4703,67
13,Q4
9670 168,08

4565000,00
0,00
0,00
900000,00
0,00
0,00
I 110 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3600000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 425 000,00

219668,00
72 321,00
2816,07
186666,40
1626,15
203440,00
2002 879,00
7500,00
163012,00
2859928,62

216741,80
100 310,00
59276,75
153332,13
1 828,75
10 563,00
1 502878,00
0,00
0,00
2044930,43

500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 100000,00
0,00

11 670979,55

11 715 098,51

13025000,00

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3041
3042
3050
3051
3052
3053
3061
3063
3068
3070
3072
3101
3102
3104
3194
3201
3202
3203
3204
3205
3207
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3220
3221
3222
3590
3591
3592
3597
3598
3599
3610
3690
3691
3692
3730
3731
3732
3740

Försäljning visningar
Museientre
Fsg KonsertbiljetteT
FörslUjn Övr. souveroeT
Försäljning kiosk
Försäljn varor 6% sv
Logi
Höghöjd,bana
Försäljning TRansporter
Försäljniing STF medlemskap 25 % moms
Försäljning mat konferenspaket OJ
Försäljning aktiviteter visningar
Försäljning guidningar SB
Försäljning köpta produkter 6 %
Porto

Förs!ljning mat under jord
Försäljning vin under jord
Försäljning sprit under jord
Försäljning HIskllättöl under jord
Försäljning starköl under jord
Försäljning fikabröd under jord
FörsaJjning ma1 ovan jord
Försäljning vin ovan jord
FOrsa.J.jning sprit ovan jord
Försäljning l!l.sk/lättöl ovan jord
Försäljning starköl ovan jord
Fsg kaffe ovan jord
Försäljning fikabröd ovan jord
Försäljning jästa drycker ex . cider ovan jord
Försäljning ma1 avhämtning
Försäljning tjänster KonstmästargArden
Försäljning Ostprovning
Övr rakt kostnader
Fakturerad El
Fakturerad eldningsolja
Vidarefakturerade kostnader
Övriga fakturerade kostnader 6% moms
Övriga fakturerade kostnader 12% moms
Uthyrning Personal
Ovriga sidointäkter
Oinlösta presentkort (momsfri sidointa.kt)
Outredda forsäljningsdifferenser kassanIHS
lämnade rabatter
Kassadifferenser
lämnade rabatter logi
Ores- och kronu~llmnin,g
S:a Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter momsfri
Hyresintllkter momsplikrigt
Lokalhyra efter övernattning 12%
Lokalhyra
Provisionsintäkter
ErhAlIna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Övr erslt1n och intäker
Försäkrins:scrsät1nins;ar
S:a ÖVriga rörelseintäkter
3911
3912
3913
3914
3921
3985
3987
3990
3994

S:a Rörelseintäkter mm

°tOO

2600000,00

Sala Silvergruva AB
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

14-02-20

Preliminär
Räkenskapsår: 13-01-01 -13-12-31
Resultatenhet: Heja fOretaget
Period: 13-01-01 - 13- 12-31

Senaste vernr:

2034

Perioden

Period fa år

Periodbudaet

-28440,45
0,00
-418324,95
-120496,59
-41 579,22
-749997,72
-45060,10
-24069,45
-55 166,26
-48208,30
16117,55
-7089,59
0,00
-98,50
-201 062,19
-68266,40
3 932,88
365921,00
-I 421 828,29

-69823,90
0,00
-459408,77
-132080,99
-65346,17
-774902,49
-52210,89
-22326,27
-61 704,42
-84311,43
13881,05
-4095,24
-1000,00
0,00
-262549,19
17878,70
-10859,48
0,00
-1968859,49

-63000,00
-313000,00
-500000,00
0,00
-I 209 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 085 000,00

lO 249 151,26

9746239,02

10 940 000,00

-84057,00
0,00
-2 988,00
-40334,14
-24894,03
.152253,62
-478362,00
- 133 334,21
-22432,00
-126208,95
-10611,00
-9000,00
-93 212,00
';;56170,84
-142673,92
-131415,05
-22495,18
';;8772,05
-40 703,70
-94714,00
-32412,70
.9085,50
-21281,50
-599,00
-252,57
-239892,30
-27506,00
-3 009,64
-320,00
-29182,41
-58 308,00
-6820,39
-41 266,52
-180,00
-596,40
-22884,77
-37 115,00
-51 612,70
-7169,00
-114073,20
-35 955,98

-40 281,00
.17500,00
-11460,00
-38395,86
- 12356,00
-133 612,31
-158893,53
-126225,34
-21 172,00
-115068,44
-30992,31
-10495,20
-108320,15
-683 736,81
-142618,08
-124994,65
-62750,20
.88804,95
.19541,80
-216017,85
.49863,18
-8 181,92
-27646,90
-399,86
-4872,08
-180568,12
-43798,69
-20248,57
-11 352,00
-78647,00
-46898,87
-25674,77
-33567,30
-4883,78
0,00
-35883,66
-41400,00
-57471,55
-33401,04
·/07450,00
.22 876,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-I 796 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010
Inköp materiel och varor
4011
Inköp till Visningar
4013
Inköp varor och material till butik
4110
Tvätt
Inköp restaurangen material
4200
4201
Inköp mat
4202
Inköp vm
4203
Inköp sprit
Inköp läskllätlöl
4204
4205
Jnkap starköl
4206
TomgillS
Inköp cider
4210
4600
Legoarbeten, underentrepr
4601
Outredda differenser
4610
Underkonsulter aktiviteter
Lagerforändring
4990
4993
Lagerförändring Konstmästargården
4994
Laserforändrins. virkes lager
S:a Råvaror och ftjmödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5120
Belysning
Värme
5130
5132
Sotning
5140
Vatten och avlopp
5144
Tillsynsavgifter
5160
Renhålin och städning
5170
Rep och underhåll fastighet
Bevakning
5180
5191
Fastighetsskatt
Försäkringsprem fastighet
5192
Fastighetsskötsel och förvaltn
5193
Hyra arbetsmaskiner
5210
Hyra inventarier
5220
El ffi, drift
5310
5320
Värmepump under jord
5390
Övriga bränslen
5410
Förbrukningsinventarier
5460
Förbrukningsmaterial
5480
Arbetskläder o skyddsmtrl
5500
Reparation och underhåll
5611
Drivmedel personbilar
5612
Skatt forsäkr fordon
5613
Reparation fordon
Frakt och transport
5710
5800
Resekostnader
Annonsering
5910
Intemetmarlmadsföriug
5930
MF. Internet (Google)
5931
Utställning och mässor
5940
Övrig reklam
5990
Koncokortsavgifter
6040
Försäljningsprovision
6050
6051
Franchiseavgift STF
6071
Repr avdr.gill
6072
Repr ej avdr.gill
6110
Kontorsmaterial
Trycksaker
6150
6211
Fast telefoni
6212
Mobiltelefon
6213
Internet
6215
Programvarulicenser

S;da:

Sala Silvergruva AB

Resultatrapport

3

Utskrivet:

14-02-20

Preliminär
RäkenskapsAr: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela fbretaget
Period: 1l·01·01 • 13·12·3 I

Senaste vemr:

2034

Perioden
-16467,40
·37904,47
-127200,00
-46 510,00
·36697,00
-71700,00
-102080,00
-40000,00
-108620,25
·89713,94
·16347,03
-101526,00
·14908,00
·1461,20
-2772,90
0,00
-900,00
·3 888 963,46

Period ra år

Periodbudiet

·23924,93
-8606,25
0,00
·4413,00
-34540,00
0,00
-43982,26
-42200,00
·1 17429,95
-83720,55
-14654,24
·70375,00
-14453,00
·5 185,00
·3501,89
0,00
0,00
-3 465 373,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1175000,00
0,00
-3571 000,00

·2943131,03
-127941,25
·23793,87
·492371,29
·1 586939,02
0,00
·75284,50
-8996,50
-5 186,40
-41 175,00
0,00
41 175,00
·1 384342,50
·34955,26
-185711,88
-I I 840.00
-15000,00
-34768,68
-I 055,00
-I 1977,90
412 176,00
-6531125,08

-2 834 328,59
0,00
·11 150,18
-693265,20
-I 632891,8!
250,00
-30 270,10
· 10526,50
-6828,00
-45810,00
-106,60
45810,00
-I 320585,00
-41929,47
.28810,31
·319 14,00
·1 1250,00
·22553,60
-2358,02
-28 515,54
445215,00
-6261 817,92

·6618000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 618 000,00

-11841916,83

-11 696051,32

-12 274 000,00

Rörelseresultat före avskrivningar

-170937,28

19047,19

751000,00

Avskrivningar
7813
7821
7823
7825
7830
783 1
7832
7835
S:a Avskrivningar

-I 236,00
-50625,00
·209 234,00
-165866,00
0,00
-16667,00
-49 174,00
-24535,00
-517337,00

0,00
-48074,00
·209 234,00
·165864,00
-803,00
-12500,00
·73319,00
-24439,00
-534 233,00

0,00
0,00
-551000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55 1 000,00

Rörelseresulta! efter avskrivningar

-688274,28

-515185,81

200000,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-688274,28

·515185,81

200000,00

Porto
6250
Företagsfflrs1:l.kringar
6310
6320
Sj.!l.lvrisker
Kundförluster
6350
6410
Styrelsearvode
6420
Revisionsarvode
6490
Övr förvaltningskostnader
RedovisningsglInster
6530
Extemakonsulter
653 1
service avtal
6541
medlems avgifter
6543
Konsult/artist arvoden
6550
Bankkostnader
6570
6590
Ovr främmande tjänster
Tidningar, facklitteratur
6970
Övr avdr gill kosm
6991
6993
Lämnade bidrag och gAvor
S:a öVriga externa kostnader
Personalkostnader
Lön kollektivanställda
7010
701 I
Inhyrd personal
7081
Sjuklön kollektivanställda
Semesterlön
7082
Lön Timanstlillda
7110
Lön fdretagsledare
7220
Semesterlön ftgledare
7286
7331
Skattefri bilersättning
Skattepl bilersättning
7332
Kostn fria/subv måltider
7382
Övr kostnadsersättningar
7390
7399
MOIkontering av förmån
Arbetsgivaravgifter
7510
SIlrsk. löneskatt pensionsk
753 3
7570
AMF enl avtal
7571
pensions sparande ffi
ilirsäkring Vd styrelse ansvarsfOrsAkr.
7590
7610
Utbildning
Sjuk- och hälsovård
7620
7690
Övr personalkostnader
7698
Lönebidra8
S:a Personalkostnader
S:8: Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Avskrivningar patent
Avskriva byggnader
Avskrivningar Gruvan
Avskrivningar Marketenteriet
Avskrivningar maskiner/inv
Avskrivn aroetsmaskiner
Avskrivn inventarier
Avskrivningar datorer

Resultal från finansiella investeringar

Sala Silvergruva AB

Sida;

Resultatrapport

Utskrivet:

4

14-02-20

Preliminär
Räkenskaps!r: 13-{)I-QI - 13-12-31
Resultatenhet Hela furetaget
Perlod: 13-QI-OI - 13-12-31

Senaste vcrnr:

2034

Perioden

Period fg Ar

Periodbudget

886,14
2338,00
0,00
3224,14

3957,87
53,00
-59,92
3 950,95

0,00
0,00
0,00
0,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
8420
Räntekostnad skattekonto EJ avdragsgillt
8422
Räntekostnader levskulder
8490
Övr finansiella kostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-175450, 16
-3 805,96
-7 380,06
-7782,00
- 19441 8, 18

-210306,91
-8543,00
-1647,06
0,00
-220496,97

-200000,00
0,00
0,00
0,00
-200000,00

S:a Resultat från fmansidla investeringar

-191 194,04

-2 16546,02

-200000,00

Resultat efter tinansietia intäkter och kostnader

-879468,32

-731731 ,83

0,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-879468,32

-731731,83

0,00

Resultat före skatt

-879468,32

-73 1731,83

0,00

Beräknat resultat

-879468,32

-73 173 1,83

0,00

0,00

731731,83

0,00

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
8314
Ränteintäkter skattekonto
8336
Valutakursf6rluster
S:a Övriga ranteint!l.kter och liknande resultatposter

8999

Redovisat resultat

