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Medborgar 1 (1)  
2022-09-16 

 
    
    

Stab, Kanslienheten 
 

 
  

 
 

 
 

Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-09-26 
Följande anmälningsärenden har inkommit till kommunfullmäktige:  

1. Beslut från Västmanlands tingsrätt, 2022-06-17, beslut om att Andreas 
Andersson entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i Västmanlands 
tingsrätt. 

2. Information samt rapport från Länsstyrelsen Stockholm, 2022-07-01, 
Rapport från inspektion av Överförmyndaren i Sala kommun.  

3. Beslut från kultur- och fritidsnämnden, KFN § 78, 2022-08-18, 
Medborgarförslag om Evenemangscheck till aktörer som medverkar under 
Kulturnatta inklusive yttrande – medborgarförslaget avslås. 

4. Beslut från kultur- och fritidsnämnden, KFN § 79, 2022-08-18, 
Medborgarförslag om att utveckla naturspåret vid Bråsta till ett elljusspår 
inklusive yttrande – medborgarförslaget avslås. 

5. Beslut från Individnämnden, IN § 195, 2022-09-06, Statistikrapport jml 16 
kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL samt 9 § LSS - kvartal 2 2022. 
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From:                                 Registrator Västmanlands Tingsrätt - TVL
Sent:                                  Tue, 21 Jun 2022 07:22:57 +0000
To:                                      Kommun Info
Subject:                             Beslut om entledigande av nämndeman TVL2022/107:24 /PL
Attachments:                   Entledigande av nämndeman.pdf, KF 55 Avsägelse.pdf

Hej, 
 
Bifogar beslut om entledigande av nämndeman vid Västmanlands tingsrätt. 
Bifogar även sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige. 
 
Ni får gärna vidarebefordra detta beslut till rätt mottagare inom Sala kommun. 
 
Med vänlig hälsning 

Registrator
Västmanlands tingsrätt och Hyres-& Arrendenämnden i Västerås
021-310 400  •  vastmanlands.tingsratt@dom.se hyresnamndenivasteras@dom.se •  Postadress: Box 40, 721 04 
Västerås  •  Besöksadress: Sigurdsgatan 22, 721 30  •  Västmanlands tingsrätts webbplats

Så behandlar vi personuppgifter 
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Box 40, 721 04 Västerås • Besöksadress: Sigurdsgatan 22, 721 30 • Telefon: 021-310 400 • vastmanlands.tingsratt@dom.se  

www.domstol.se/vastmanlands-tingsratt 

 Öppettider: Måndag-fredag 08.30-16.00  

 BESLUT 
 Datum 

2022-06-17 

 

 

Diarienummer 

 TVL2022/107:24

 

 

 

 

 

 

 

BESLUT 

Andreas Andersson entledigas från sitt uppdrag som 
nämndeman i Västmanlands tingsrätt. 

 

SKÄL 

Andreas Andersson har visat giltigt hinder och vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Överklagandet adresseras till Överklagandenämnden för 
nämndemannauppdrag, Box 714, 851 06 Sundsvall men 
ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den 
dag den som vill överklaga beslutet fick del av det.  

 

 

Eva-Lotta Johansson 

Tf. lagman 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

     

Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 
 
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av 
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även 
till kommunrevisionen.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet 
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska 
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.  
 
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på 
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om 
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken 
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där 
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken 
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som 
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen 
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen 
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen. 
 
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig 
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen. 
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När 
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen 
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande 
möte/samtal.  
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RAPPORT
 

1 

Datum
2022-07-01
 

Beteckning
203-72258-2021
 

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från inspektion den 16 december 2021 av 
Överförmyndaren i Sala kommun

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län kritiserar inte Överförmyndaren i Sala kommun.

Inledning
Inspektionen genomfördes den 16 december 2021 genom ett platsbesök på 
Överförmyndarens kansli. Överförmyndaren har gemensamt kansli med 
Överförmyndarnämnden i Västerås stad som granskades samtidigt. Innan 
inspektionen granskade Länsstyrelsen Överförmyndarens register och valde ut 11 
akter för granskning, se bilaga. 

Ett digitalt sammanträde hölls den 20 december 2021 där de frågor som uppstått 
vid granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade från 
Överförmyndarens kansli Carina Dahlström, Gustaf Olsson, Fredrik Eriksson och 
Elin Lindström. Från Länsstyrelsen deltog Lotta Reimers och Lisa Wellenius. 

Om Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera Överförmyndarens 
handläggning tas det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från föregående inspektion (dnr 50396-2019) riktade Länsstyrelsen 
kritik på en punkt. Länsstyrelsen har bedömt att kritiken inte behöver följas upp. 
Länsstyrelsen påpekade även på att det i beslut från Överförmyndaren inte 
framgick vilken myndighet som fattade beslutet. Frågan följdes upp vid 
nuvarande inspektion, se nedan.

Aktgranskning med kritik
Inget att notera.

Aktgranskning utan kritik

Beslutande myndighet – uppföljning och bevakning av arvskifte
Sammanfattning av granskningen
I rapporten från föregående inspektion hade Länsstyrelsen synpunkter på 
handläggningen av akt 16761 avseende ett förmynderskap. 
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Vid nuvarande granskning av akten noterades följande. Barnet har två syskon som 
bor i Västerås. Överförmyndaren beslutade i september 2021 om samtycke till 
försäljning av fastighet i dödsbo. Beslutet är fattat av en handläggare på kansliet 
men det är otydligt att beslutet är fattat av Överförmyndaren i Sala. I texten 
används omväxlande Överförmyndaren och överförmyndarnämnden. På beslutets 
sidhuvud ange Västerås stad och hänvisning till Överförmyndaren i Sala saknas. 
På själva köpekontraktet finns en beslutsstämpel där Överförmyndarnämnden i 
Västerås anges som beslutande myndighet. Liknande omständigheter noterades 
även i ett beslut om samtycke till försäljning av en bostadsrätt i ett dödsbo, från 
april 2021. 

Även i akt 14554 angående ett förvaltarskap noterades liknande skrivelser.

I sitt remissyttrande framförde Överförmyndaren följande. Överförmyndar-
förvaltningen har numera en särskild mall för ärenden tillhörande överför-
myndaren i Sala i syfte att undvika otydligheter/felaktigheter i besluten. Vad avser 
stämpel på köpekontrakt har två stämplar använts, dels en för Överförmyndar-
nämnden i Västerås, dels en där det står ”överförmyndarförvaltningen Västerås 
stad”. Sistnämnda stämpel är avsedd att användas för handlingar i ärenden 
tillhörande Sala, då överförmyndarförvaltningen beslutar enligt delegation från 
Överförmyndaren i Sala.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen påpekade i föregående rapport att det ska framgå vilken myndighet 
som fattar ett beslut. Länsstyrelsen kan konstatera att det fortsatt finns problem 
med att det är mycket otydligt att det är Överförmyndaren som fattat beslutet. 
Länsstyrelsen förutsätter att Överförmyndaren vidtar åtgärder för att komma till 
rätta med problemet. 

Länsstyrelsen vill även framföra att om förvaltningen vill använda en stämpel 
med texten ”överförmyndarförvaltningen Västerås stad”, bör det även tilläggas att 
det är på delegation från Överförmyndaren i Sala för att det ska vara tydligt vilken 
myndighet förvaltningen företräder. 

Dagboksblad saknas i ett förmynderskap
Sammanfattning av granskningen
Vid granskningen av akt 16835 angående ett förmynderskap noterades följande. 
Barnets syster har ett separat ärende som förvaras i samma aktkappa. Det verkar 
tidigare ha varit en gemensam akt för båda barnen. Vid inspektionen fick vi inget 
dagboksblad för det aktuella ärendet, utan det fanns bara en hänvisning till 
dagboksbladet för den gemensamma akten, som nu är systerns akt. Det 
dagboksbladet fanns dock inte heller i akten.

Länsstyrelsens bedömning
Enligt huvudregeln i 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL), ska allmän handling, när den kommit in till eller upprättats hos myndighet, 
utan dröjsmål registreras. Enligt 5 kap. 2 § OSL ska det av registreringen framgå 
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datum då handlingen kom in eller upprättades och diarienummer eller annan 
beteckning som har åsatts handlingen samt i förekommande fall från vem 
handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats och i korthet vad 
handlingen rör. I undantagsfall ska uppgifter av de två sistnämnda slagen 
utelämnats eller särskiljas, nämligen om det behövs för att registret i övriga delar 
skall kunna företes för allmänheten. 

I överförmyndarens register över ställföreträdarskap ska enligt huvudregeln varje 
förmynderskap redovisas för sig. Registret får dock ordnas så att flera 
ställföreträdarskap redovisas tillsammans, om det är lämpligt [se 10 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379), FFO]. Samtliga handlingar som har 
getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap ska bevaras 
och sammanföras till en akt. Till akten ska dessutom fogas kopior av skrivelser i 
ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren 
som inte framgår av någon annan handling eller av registret (se 17 § FFO). En 
gemensam akt får läggas upp när tillsynen avser flera förmynderskap eller 
godmanskap inom samma familj. En gemensam akt får också läggas upp när 
ställföreträdarskapen enligt 10 § redovisas tillsammans (se 18 § FFO).

Länsstyrelsen vill påpeka att varje akt ska ha ett komplett dagboksblad. När en akt 
blivit delad vid en tidpunkt bör det tidigare dagboksbladet föras till de nya akterna 
och ett nytt skapas för vart och ett av dem. 

Ingen notering om granskning på årsräkning
Sammanfattning av granskningen
Vid granskningen av akt 14554 angående ett förvaltarskap noterades följande. 
Årsräkningen för år 2020 är enligt dagboken granskad utan anmärkning den 22 
januari 2021. På årsräkningen står endast ”tänk på att specificera övriga utgifter 
till nästkommande årsräkning”. Det saknades således notering om att årsräkningen 
granskats utan anmärkning liksom när granskningen skett. 

Länsstyrelsens bedömning
Det framgår av 16 kap. 4 § FB att överförmyndaren ska göra anteckning om 
verkställd granskning på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar 
enligt 15 kap. 3 och 8 §§ FB. Av förarbetena till lagtexten (prop. 1993/94:251, s. 
281) framgår att det även bör framgå om granskningen inte föranlett någon 
anmärkning.
Att årsräkningen granskats måste både antecknas på redovisningshandlingen och 
registreras på dagboksbladet. Länsstyrelsen anser att anteckningen om verkställd 
granskning är en sådan upprättad handling som enligt 5 kap. 1 och 2 §§ 
offentlighet- och sekretesslagen ska registreras i dagboken. 

Lång handläggningstid för överlämning av redovisningshandlingar
Sammanfattning av granskningen
Vid granskningen av akt 13016 angående godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB 
noterades följande. Nämnden granskade en sluträkning med anmärkning den 21 
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juni 2021. Först i samband med att Länsstyrelsen begärde ut akten för granskning, 
den 6 december 2021, skickades redovisningshandlingarna ut till den nya 
ställföreträdaren. 

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 16 kap. 8 § FB ska överförmyndaren sedan denne har granskat 
förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, lämna över 
sluträkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 
och 8 §§ FB som förvaras hos överförmyndaren till den som är behörig att ta emot 
redovisning för förvaltningen. Det kan röra sig om en ny ställföreträdare efter ett 
byte eller ett barn som blivit myndigt. Om handlingar har lämnats till en ny 
ställföreträdare, ska denne inom två månader därefter återlämna handlingarna. 
Överförmyndaren ska skriftligen upplysa ställföreträdaren om detta när 
handlingarna lämnas ut. 

Länsstyrelsen anser att överlämningen av redovisningshandlingarna bör göras 
omgående efter att sluträkningen är granskad. I detta fall tog det nästan sex 
månader, vilket är för lång tid.

Övriga frågor
Granskning av årsräkningar
Som en del av inspektionen ställde vi frågor om årsräkningsgranskningen till 
Överförmyndaren. På frågan om hur stor andel av årsräkningarna för år 2020 som 
var granskade den 1 oktober 2021 angav Överförmyndaren 97 %. Vid tidpunkten 
för Länsstyrelsens inspektion hade Överförmyndaren ännu inte granskat två 
årsräkningar avseende år 2020. Överförmyndaren redogjorde varför 
årsräkningarna ännu inte granskats. En årsräkning kom inte in förrän i november 
2021 och den andra innehöll komplicerad ekonomi vilket föranlett 
Överförmyndaren att konsultera expertis utifrån för hjälp med granskningen. 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på detta. 

Rapporten har upprättats av Lotta Reimers och Lisa Wellenius.

Bilaga: 
Granskade akter

Kopia till: 
Överförmyndaren
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna
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BILAGA
 

1 (1)

Datum
2022-07-01
 

Beteckning
203-72258-2021
 

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Granskade akter

Godmanskap 11:4
13016, 15111, 14835

Förvaltarskap 
14554

Förmynderskap
15287, 16834, 17143, 15078, 16761

Ensamkommande barn
15182

Under uppbyggnad
16574
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Medborgar 1 (4)  
2022-06-20 

DIARIENR: 2022/165 
 
    
    

KONTOR,  ENHET 

Roger Nilsson 

Chef Kultur/Fritid Kultur- och fritidsnämnd 

 

 

 
 

 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om Evenemangscheck till aktörer som 
medverkar under Kulturnatta 

 

BAKGRUND 

Medborgarförslaget innebär att alla kulturaktörer, enskilda eller som akt, 

som medverkar under Kulturnatta får en ”evenemangscheck”. Den är giltig 

under ett år och är personlig och kan ej överlåtas till någon annan. 

”Evenemangschecken” ger aktören rätt at boka en av kommunens lokaler 

eller scener för att genomföra ett evenemang vid tillfälle, hyresfritt, samt att 

gratis få hjälp med tryck av affischer och affischering på kommunens 

anslagstavlor. Kulturaktören ansvara själv för försäljning av eventuella 

biljetter. 

INFORMATION 

Kulturnatta är ett tillfälle då Salas kulturliv samlas under ett parasoll för att 

skapa en unik och oförglömlig kväll. Kulturnatta är sedan 2002 ett årligt 

förekommande kulturarrangemang då ortens kulturutövare visar upp sig 

själva och sina aktiviteter. Kulturnatta är helt kostnadsfritt att uppleva. 

Kulturnatta betalar inte ut något ekonomiskt stöd till de som medverkar. Var 

och en finansierar sitt eget arrangemang. Sala kommun, Kultur och fritid 

marknadsför och samordnar Kulturnatta och ser till att kommunicera ut 

evenemanget till publiken via annonsering, affischering, infartsskyltar, 

programblad, web, mm. 

YTTRANDE 

En ”evenemangscheck” som uppmuntran och uppskattning är en mkt god 

tanke. Huvudsyftet för ”evenemangschecken” är dock att ge deltagande på 

Kulturnatta ytterligare möjlighet att visa upp och marknadsföra sig.  

Sala kommun har idag former för att stödja föreningsverksamhet och 
enskilda personer inom både kultur, idrott och andra aktiviteter. 
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 2 (4)  
2022-06-20 

2022/165 

KONTOR, ENHET 

Roger Nilsson 

Chef Kultur/Fritid 
 
 

 

 

 

Arrangemangsbidrag kan sökas av en förening, organisation eller företag 

som här sitt säte i Sala kommun och ges till enskilda offentliga arrangemang 

som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet. 

Snabb slant kan sökas av enskilda personer, föreningar och nätverk som har 

sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Samma 

aktivitet/projekt kan beviljas högst 5 000 kr. 

Evenemangskalender: Vid offentliga arrangemang och aktiviteter kan 

marknadsföring göras på kommunens evenemangskalender som finns 
på www.sala.se 

Infosidan är ett samarbete mellan Sala kommun och Sala Allehanda och är 

öppen för ideella föreningar i Sala kommun. Sidan publiceras helgfria 

måndagar i Sala Allehanda vecka 04-25 samt vecka 34-51 (med reservation 

för ändringar). Det är kostnadsfritt att synas på Infosidan, 

Gällande affischer så finns Repro för förening i Sala kommun. Smidigast nås 

Repros personal via e-post, då kan man mejla in beställningar och meddela 

telefonnummer som de kan återkoppla vid funderingar. En annan möjlighet 

är att lämna in handlingar vid Medborgarkontoret. 

 

Kultur- och fritidskontoret ser idag ingen anledning att ytterligare hantera, 

administrera och kontrollera en ”evenemangscheck” då förslagsställarens 

önskemål om stöd för bl.a. kulturevenemang/arrangemang redan finns idag. 

 

 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 
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2022-06-20 

2022/165 

KONTOR, ENHET 

Roger Nilsson 

Chef Kultur/Fritid 
 
 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 

Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☐ NEJ ☒ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☐ NEJ ☒ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Om NEJ – varför inte?   

- Beslutet utesluter inga personer. 
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KONTOR, ENHET 

Roger Nilsson 

Chef Kultur/Fritid 
 
 

 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 

utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 

väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 

tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 

barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 

missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 

utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 

kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 

barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 

ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 

rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-

nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 

jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET  
Daniel Watkinson 

 
 

YTTRANDE 

Angående medborgarförslag om att utveckla naturspåret vid 
Bråsta till ett elljusspår. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget lämnar förslaget att utveckla naturspåret vid Bråsta till ett 
elljusspår med bättre och ordentligare underlag för motion. 

Förslaget motiveras med att det är många som önskar löpträna i Bråsta men att det 
inte upplevs löpvänligt och bitvis farligt, enligt medborgarförslaget. 
I motiveringen anges också att Bråstaområdet växer med bostäder där skolor och 
gymnasium skulle kunna nyttja ett elljusspår i undervisningssyfte. 

 

Tjänstepersons yttrande 
 
Motionsspåret vid Bråsta backe är ett naturspår i kuperad terräng och uppmäter 
2.200 meter. Det finns även möjlighet att promenera eller springa halva sträckan via 
cykelbanan. 
Motionsspåret är hemvist till våra populära Bråstisar, där unga och gamla kan leta 
efter och räkna Bråstisar (färgglada, målade stenar). 
Bråsta backe är också en populär pulkabacke under vintertid och är placerad i södra 
delen av Sala tätort. 

 
Totalt finns det 11st officiella motionsspår i Sala kommun, utspritt på 8st orter. 
Av dessa är 7st helt eller delvis upplysta som elljusspår. 
Alla är i stora behov av investeringar och del- eller totalrenoveringar av befintliga 
belysningar. 
 
Upplysta motionsspår är något som går i linje med Sala kommuns vision – ett 
hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft. 
Det är vanligt att uppleva en otrygghet när belysning inte finns i områden där 
människor rör sig. 
Därför fyller elljusspår ett viktigt syfte för att man ska känna sig trygg och i därmed 
också våga röra sig i våra motionsspår, ur ett folkhälsoperspektiv finns det en stor 
vinning i att våra rörelsearenor är lättillgängliga och trygga. 
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  YTTRANDE 

 

Kultur- och fritidskontoret 
 
 

Konsekvenser för landsbygden 

Yttrandet behandlar medborgarförslag om utvecklande av naturspåret vid Bråsta 
backe till ett elljusspår och anses inte få särskilda negativa konsekvenser för 
landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Anläggande av elljusspår är en omfattande och kostsam insats. 
Efter dialog med Sala Heby Energi har vi fått en första uppskattad kostnad som är 
mellan 1 500 000 SEK exkl. moms till 2 000 000 SEK exkl. moms. 
Osäkerheten ligger i markarbetet och att vi inte kan veta hur stor mängd som 
behöver schaktas. 
Dessa priser är inte uppräknade efter senaste tidens ökade kostnader på material 
och produktion, därför spås en ytterligare ökning av priset från 2023. 
 
De prisuppgifterna ligger i samma linje som den totalrenovering Ransta elljusspår 
skulle behöva genomföra, där nästan alla armaturer och stolpar behöver bytas. 
Minimalt markarbete behövs. Den renoveringen är uppskattad i mars 2022 till 
759 900 SEK exkl. moms för 69st stolpar. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda negativa konsekvenser för barn- och 
ungdomar, nu eller i framtiden. 
Barn- och ungdomar bör vid eventuellt anläggande tas i beaktande utifrån hur 
belysning placeras och riktas. 
 

 

Kultur- och fritidskontoret  

Daniel Watkinson 
Fritidsutvecklare 
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MISSIV 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor från 2022 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet 
skall antas av kommunfullmäktige. Vidare framgår av samma lag att programmet 
bl.a. skall ange målet för kommunens verksamhet. 
Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor, och 
det utgår ifrån resultaten i Räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala 
och Heby kommuner. Innan handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige ska det 
remitteras till berörda myndigheter. 

Handlingsprogrammet har varit på remiss hos berörda myndigheter och har, där så 
varit påkallat, reviderats. 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att fastställa bilagt Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun.  

 

 

 

Bilagor: 
1 Handlingsprogram   

2    

3    
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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1. Inledning 
I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 8 § utgör detta dokument hand-

lingsprogram gällande förebyggande och räddningstjänstverksamhet för Sala kommun. Detta do-

kument beskriver även Sala kommuns verksamhet för olycksundersökning, hantering av ärenden 

kopplat till lagen om brandfarlig och explosiv vara, samt Sevesolagstiftningen (allvarliga kemika-

lie-olyckor).  

Bestämmelserna i lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver i den första paragrafen att 

lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv, hälsa samt egendom och miljö ett med 

hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

Enligt avtal mellan Sala och Heby kommuner och i enligt med lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor 3 kap 12 § bedriver Sala kommun även i Heby kommun verksamhet i enlighet med lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:778). Denna konstellation har funnits i 

sin nuvarande form sedan 1973 då ett civilrättsligt avtal tecknades mellan kommunerna. Sala 

kommun bedriver genom avtalet räddningstjänst och förebyggande verksamhet i Heby kommun, 

kostnadsfördelningen för driftskostnader fördelas utifrån befolkningsrelationen per sista decem-

ber bokslutsåret och kommunerna upplåter och bekostar var för sig ändamålsenliga lokaler för 

brandstationer. 

 

Grundintentionen med lagen om skydd mot olyckor är att färre människor skall omkomma eller 

skadas och skador på egendom samt miljö skall minska, samt att följder och konsekvenser av in-

träffade olyckor skall minimeras.  

Det finns nationellt satta mål för såväl den förebyggande verksamheten som för räddningstjänst-

verksamheten vilka skall vara utgångspunkten för de lokala målen som en kommun skall sätta i 

sitt handlingsprogram i syfte att leva upp till intentionen med lagen om skydd mot olyckor.  

1.1 Omfattning av handlingsprogram 
Lagen (2003:778) anger att en kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksam-

het och ett handlingsprogram för räddningstjänst. Detta dokument sammanfattar båda delarna i 

ett och samma handlingsprogram.   

 

Handlingsprogrammet skall enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3 § ange  

- Målen för verksamheten  

- Risker för olyckor som finns i kommunen och kan leda till räddningsinsatser  

- Hur verksamheten är ordnad och hur den planeras   

 

Handlingsprogrammet skall enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § ange  

- Målen för verksamheten 

- De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser 
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Förmåga att: 

- Genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka 

- Genomföra flera samtidiga insatser 

- Genomföra omfattande räddningsinsatser 

- Utöva ledning i räddningstjänsten 

1.2 Politisk styrning  
I Sala finns ingen räddningsnämnd utan räddningstjänsten är organiserad direkt under Salas kom-

munstyrelse. Dialog och samverkan sker mellan styrande politik i Sala och Heby kommuner. Hand-

lingsprogram för skydd mot olyckor tas fram för respektive kommun men många delar i handlings-

programmet beskrivs ur ett räddningstjänsten Sala-Heby perspektiv då är av vikt för en korrekt be-

skrivning främst gällande förmågor.  Men ett handlingsprogram beslutas av kommunfullmäktige i re-

spektive kommun. Räddningschefen är direkt underställd kommunchefen i Sala kommun.     

 
Figur 1 visar ett organisationsschema över Sala Kommunkoncern.  

1.3 Avgränsning 
Handlingsprogrammet beskriver och sammanfattar räddningstjänsten Sala-Hebys verksamhet på ett 

övergripande plan. Hur verksamheten bedrivs, styrs och följs upp beskrivs mer ingående i andra verk-

samhetsdokument. 

Som komplement eller som en mer ingående beskrivning av förmåga och vilken verksamhet rädd-

ningstjänsten Sala-Heby skall bedriva kommer en förebyggandeplan och en operativ plan att tas 

fram. De två planerna kommer att utarbetas under 2022 med avsikt att de skall vara klara för att sät-

tas i verket från och med första kvartalet 2023. Handlingsprogram tas fram och beslutas per kommun 

men planerna för förebyggande och skadeavhjälpande kommer vara gemensamt för räddningstjäns-

ten Sala-Hebys räkning.  

 

Ambitionen med att ta fram ett nytt handlingsprogram och upprätta förebyggandeplan och en ope-

rativ plan syftar på att fullgöra den skyldighet som verksamheten har utifrån gällande lagstiftning. Ett 

ytterligare syfte är att bygga en struktur som är hållbar över tid där man kan redigera dokumentens 

innehåll utifrån aktuella förutsättningar.  
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2.Beskrivning av kommunen 

2.1 Sala kommun  
Sala kommun ligger i Västmanland och angränsar till Enköping, Västerås, Uppsala, Avesta, Norberg 

och Surahammars kommuner. Sala är till ytan 1.204 km² och har en befolkningsmängd om 22.896 in-

vånare ( Kv 1 2021). 13.608 bor i tätorten (SCB 2020). Kommunen består till stor del av landsbygd 

med 11 tätorter, ( Möklinta, Hedåker, Västerfärnebo, Salbohed, Sätrabrunn, Kila, Broddbo, Varm-

sätra, Kumla kyrkby, Ransta och Sala) där Sala är den största och huvudtätorten. Kommunen har en 

stadskärna som till stor del består av äldre trähusbebyggelse och kommunens areal består till stor del 

av skogs- och naturmark med ett antal större och mindre sjöar. Sala är en kommun som ligger inom 

relativ närhet till Västerås, Uppsala, Stockholm och Enköping med god pendlingsmöjlighet både via 

väg och järnväg vilket gör att många idag arbetspendlar från Sala. Sala har en stigande kurva för be-

folkningsökning som sannolikt till stor del styra av den goda pendlingsmöjligheten. 

 

Invånare 2018 2019 2020  

0-18 år 4.906 4.881 4.876 

19-64 år 12.303 12.355 12.295 

65 + 5.607 5.658 5.969 

 22.816 22.894 23.140 

Tabell 2. Siffror från SCB 2021. 

 

2.1.1 Framtidsutveckling  

Sala är en kommun som har och har haft en växande befolkningsmängd under de senaste 10 åren. 

Dock ligger Sala under rikssnittet som är på 1,5. De kommunala styrande organen har en ambition att 

Sala skall växa. Både att öka i invånarantal men också att locka hit företag och verksamheter. Kom-

munen är i färd med att ta fram en utvecklingsplan för Sala utifrån ett 50 års perspektiv.  

 

En växande kommun och därmed befolkning gör att riskbilden över tid förändras och ställer högre 

krav på de aktörer i kommunen som arbetar för att dem som bor och verkar i kommunen skall ha ett 

gott skydd och känna sig trygga.  

 

För att möta de utmaningar och förväntningar som det medför från samhället behöver kommunens 

organisation för räddningstjänst och förebyggande verksamhet ständigt utvecklas för att på effektiv-

aste möjliga vis skapa ett tryggt och säkert samhälle utifrån det som faller under lagen om skydd mot 

olyckor. Men räddningstjänsten behöver också bredda sitt arbete med att hantera och förebygga 

olyckor genom att samverka med andra aktörer både inom den kommunala verksamheten men 

också med andra aktörer i samhället.   

 

Trender och utveckling pekar på att för att nå en större effekt så behöver samhället samverka än mer 

internt över olika verksamhetsområden och inte minst även samverka med andra kommuner samt 

aktörer nationellt. Inom några områden finns redan i dag den typen av samverkan vilket visat sig vara 

en klar framgångsfaktor. Exempel på det är samarbeten som genomförts och genomförs efter de 

stora skogsbränderna som härjade i området under 2014 och 2018.  
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Figur 3 visar en bild över befolkningsutveckling i Sala kommun för tidsperioden 2008-2020.från SCB 

 

 
 

Figur 4 visar en kommunkarta över Sala kommun.  
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3. Risker  

3.1 Övergripande  
Under detta avsnitt redogörs övergripande riskbilden för Sala kommun. Informationen i detta kapitel 

har inhämtats från ”Riskanalys 2020” för Sala och Heby kommuner som analyserar kommunernas 

riskbild utifrån ett LSO-perspektiv. I riskanalysen beskrivs riskerna mer ingående än i detta stycke. 

 

Inom området finns det en varierad miljö med en trästad i Sala med stort kulturhistoriskt värde, dam-

mar som är sammanbyggda och rymmer stora mängder vatten, industrier av både större och mindre 

karaktär och de som hanterar verksamhet som faller under högre risk. Det finns många naturområ-

den med både vattenskyddsområden och naturreservat vilka är av stor vikt för både invånarna, tu-

ristnäringen och främst för naturens kretslopp. Det finns stora genomfartsvägar där mycket tung tra-

fik passerar och där farligt godstransporter förekommer i stor utsträckning. Det finns en större krimi-

nalvårdsanstalt och en rättspsykiatrisk inrättning.   

 

I Sala kommuns område finns en bred variation av vilka typolyckor samt i vilken omfattning olyckor 

skulle kunna inträffa. Allt från vardagsolyckor till större olyckor. Beroende av en inträffad olyckas 

komplexitet och omfattning så kommer det att ta olika stora resurser i anspråk. En vardagsolycka kla-

ras i regel av med en eller eventuellt flera resurser från den egna organisationen samt med egen led-

ningsorganisation och pågår generellt en kortare tid. Olyckor av mer komplex karaktär och som pågår 

över tid kräver betydligt fler resurser och i många fall specialresurser där samverkan med externa ak-

törer är direkt avgörande. Riskbilden kan också variera över tid beroende på att det till exempel ge-

nomförs olika typer av aktiviteter olika delar på av året.  

 

Vardagsolyckor kan vara trafikolyckor, brand i byggnad, drunkningstillbud och sjukvårdslarm medan 

olyckor av mer dignitet och som kan komma att vara resurskrävande och över tid, kan vara industri-

bränder, skogsbränder, dammbrott.  

 

Sala är en knutpunkt trafikmässigt både för spårbunden trafik och vägtrafik. Dagligen passerar det 

cirka 9.000 fordon på väg 56 och vägens sträckning är delvis förlagd genom Sala tätort. En stor del av 

den tunga trafiken utgörs av farligt godstransporter. Väg 70 är också en genomfartsled för t.ex. fjäll-

resenärer. Där har en del större åtgärder genomförts under de senaste tio åren med en förbifart och 

två/ett-vägar för att minska olyckorna och konsekvenserna av eventuella olyckor. Väg 56,72 samt  

254 är av trafikverket rekommenderade vägar för transport av farligt gods.  

 

Trenden gör gällande att befolkningen inte ökar i någon större omfattning och Sala kommun har för 

ambition att vara en växande kommun över tid. Det finns planer på att skapa områden som möjliggör 

för större verksamheter och verksamheter av industriell karaktär att etablera sig i kommun vilket 

även sker redan idag. Det i sin tur medför ökade risker och att riskbilden kommer att kunna förändras 

över tid.  

 

3.2 Inträffade händelser 
Räddningstjänsten Sala-Heby hanterar årligen cirka 500 händelser där ca 60 % av händelserna inträf-

fat i Sala kommun. Händelserna omfattas både av insatser som uppfyller kraven för räddningsinsats 
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men också händelser som inte faller under kategorin räddningsinsats. Exempel på den typen av insat-

ser är IVPA-larm (i väntan på ambulans), automatiska brandlarm utan tillbud, bistå annan myndighet 

eller annan kommunal instans.  

 

De vanligaste typerna av insatser är IVPA-larm, trafikolyckor och automatlarm. Brand i byggnad ligger 

också relativt högt  för båda kommunerna Sala och Heby.  

 

 
Figur 5 visar en tabell som anger fördelning av olyckstyper för Sala kommun under tidsperioden 2018-

2021.Sammanställning från Daedalos ärendehanteringssystem. 

 

 
Figur 6 visar fördelningen av antal larm för tidsperioden 2018-2021 för Sala kommun sammantaget. 

Sammanställning från Daedalos ärendehanteringssystem  
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3.3 Beskrivning per olyckstyp 
Enligt MSB:s föreskrifter skall det beskrivas i handlingsprogrammet ett antal förutbestämda olycksty-

per. Utöver de av MSB förutbestämda olyckstyperna skall lokalspecifika olyckstyper adderas. Det 

skall beskrivas vad som kan hända, vilka konsekvenser det kan få, sannolikheten för att det händer 

och förmågan att hantera dessa typer av olyckor.  

Utifrån en beskrivning i ovan nämnda stycke så tjänar det lämpligtvis också som underlag för att ana-

lysera vilken förmåga som är lämplig och rimlig att räddningstjänsten skall ha för att kunna hantera 

de typerna av olyckor. 

3.3.1 Brand i byggnad  

Brand i byggnad är en av de kategorier som kan få stora konsekvenser för såväl människa som egen-

dom och miljö. En av de kritiska punkterna är att det finns mycket landsbygd i kommunerna som till 

stora delar är glesbefolkad. Det gör i sin tur att det kan ta lång tid innan en brand upptäcks och det 

kan också i vissa fall förekomma lite längre framkörningstider för räddningstjänsten. Det resulterar i 

sin tur i  vikten av att den enskilda individen verkligen tar sitt ansvar och har ett skäligt brandskydd 

med förmåga att göra en tidig egen åtgärd vilket också tydligt finns angivet som en av intentionerna i 

lagen om skydd mot olyckor.    

Salas centrala kärna består till stor del av äldre trähusbebyggelse som har stort kulturhistoriskt värde 

och där en brand skulle kunna få stora konsekvenser med en snabb spridning mellan byggnader. Vik-

tiga parametrar är tidig upptäckt och åtgärd av enskilda personer men också att kommunens organi-

sation för räddningstjänst genomför förebyggande åtgärder och har en god förmåga till att genom-

föra snabba och effektiva insatser. 

Den största delen av brand i byggnad sker i form av bostadsbränder. Det är också vid bostadsbränder 

som den största delen av dödsbränder inträffar. Det finns ett antal riskgrupper som utgör lite högre 

risker beträffande bostadsbränder. Det är dock inte alltid symbios mellan var de flesta bränderna in-

träffar och skadeutfallet på människor och egendom. Ett exempel är att äldre människor är överre-

presenterade vad gäller dödsbränder men det är dock inte hos äldre som det oftast brinner. Anled-

ningen till det är att äldre har en mer begränsad förmåga att själva hantera en brand eller ett brand-

tillbud. Den största enskilda orsaken till brand i bostäder är någon form av mänsklig handling.  

Äldre, rökare, missbrukare av alkohol och droger, individer med nedsatt rörelseförmåga är några av 

de riskgrupper som är mer representerade när det kommer till omkomna vid bostadsbränder. 

Det byggnadstekniska brandskyddet regleras i Boverkets byggregler och ställer krav på hur brand-

skyddet skall vara utformat genom att exempelvis ange hur möjligheten till utrymning i händelse av 

brand skall se ut.  

3.3.2 Brand i skog och mark 

Sala kommun består till stor del av skogsvegetation och har flera naturreservat inom dess geografiska 

område. Att det finns stora skogsbelagda delar gör att risken för skogs- och markbränder är relativt 

hög och utgör också under sommarhalvåret en relativt stor del av de räddningsinsatser som genom-

förs i området. Bränderna 2014 och 2018 är exempel på mer omfattande bränder som krävt stora 

resurser, pågått över tid och som fått stora konsekvenser i form av egendomsskador.  Varje år hante-

ras ett antal skogsbränder men som normalt är av mindre omfattning men som lätt kan övergå till att 

vara av större omfattning.  

De stora skogsbränderna 2014 och 2018 som  härjade i Sala men också i andra delar av landet har 

gjort att det nationellt tagits krafttag för att stärka förmågan och att skapa en redundans av förmåga 

för att hantera mark och skogsbränder.  
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Naturolyckor i allmänhet som skogsbränder, översvämningar med ras ock skred som möjliga följder 

kommer sannolikt förekomma i allt större utsträckning i framtiden som en konsekvens av klimatför-

ändringarna.  

Konsekvenserna av skogs- och markbränder kan bli omfattande utifrån flertalet aspekter. En brand av 

större omfattning kan komma att kräva stora resurser och det över tid vilket också blir en stor kost-

nad att bära för den kommunala räddningstjänsten. Det kan också innebära att människor och bo-

skap behöver flyttas på grund av risk för liv och hälsa. Stora omfattande bränder får också konse-

kvenser i  form av att skogsbruk kan få delar av eller hela sitt bestånd förstört vilket kan innebär stora 

förluster ekonomiskt.  

Skogsbruk är vanligt förekommande inom Sala kommuns område och i och med det så skapas stora 

upplag av stockar i väntan på hämtas upp för vidare transport till sågverk och annan träindustri. Det 

kan i sin tur ge mycket bränsle koncentrerat på en plats i händelse av att en skogsbrand skulle härja i 

området. 

Värmekraftverk och andra industrier använder flis för förbränning och det lagras på ett flertal områ-

den i anknytning till skogsmark i stora flishögar där det förekommit ett antal glödbränder. De glöd-

bränderna kan vara svårsläckta och pågå under längre tid. Det kan också finnas stora värden i uppla-

gen. 

3.3.3 Övriga bränder 

Till kategorin övriga bränder kommer tex. fordonsbränder, brand i containrar och återvinningsstat-

ioner etc. 

Brand i fordon är i normalfallet ingen omfattande insats för räddningstjänsten att genomföra men 

kan under vissa omständigheter utgöra en risk. Det är inte helt ovanligt förekommande att bilbränder 

är anlagda och att det görs utanför tätbebyggda områden där det kan finnas vattenskyddsområden. 

Bilbränder är relativt ovanligt inom Sala kommun.  

Själva branden i sig är ingen större risk förutsatt att spridningsrisk inte föreligger utan det är mer en 

risk vid insats där eventuellt släckmedel kan förorena eller påverka miljön i negativ form. Det finns 

idag en stor medvetenhet hos räddningstjänstens personal om dessa risker vilket gör att sannolik-

heten är liten att en sådan påverkan på miljön kommer bli aktuell. 

Brand i återvinningsbehållare eller containrar är också en sällan förekommande larmkategori och 

största delen av dem som inträffar är anlagda bränder.  

3.3.4 Trafikolyckor 

Trafikolyckor kan delas in i två kategorier trafikolyckor med fordon och olyckor med spårbunden tra-

fik. Trafikolyckor med fordon innefattas av personbilar, lastbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-trakto-

rer och arbetsmaskiner. Olyckor med spårbunden trafik omfattar t.ex. urspårning, brand i tåg, kolli-

sioner, olyckor med farligt gods transporter. Framförallt Sala kommun har en omfattande genomfart 

av såväl godståg som persontåg. 

Trafikolycka med fordon är den mest förekommande olyckskategorin i räddningstjänsten Sala-Hebys 

område. Olyckor med spårbunden trafik är dock mer ovanligt förekommande. I kommunen finns 

stora riksvägar som utgör en del av landets genomfartsvägar. Väg 56 utgör exempelvis en del av den 

räta linjen mellan Norrköping och Gävle och som har en liten del av sin sträckning i centrala Sala. Tra-

fikflödet för del av väg 56 som delvis går in i centrala Sala är cirka 9.000 fordon per dygn där farligt 

gods transporter är vanligt förekommande vilket utgör en risk för olyckor med farligt gods.  
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Väg 70 är också en vältrafikerad väg med både mycket tung trafik och under vissa perioder som vin-

tertid och då speciellt under skollovstider tjänar som genomfart för dem som är på väg upp till fjäll-

världen.  

Det har under de senaste 15 åren gjorts en rad åtgärder ur en trafiksäkerhetssynpunkt för både väg 

56 och väg 70 så som två-ett vägar, förbifart Sala m.m. Antalet olyckor har inte minskat i någon större 

utsträckning men däremot har antalet dödsolyckor och allvarliga skador till följd av trafikolyckor 

minskat. De två största åtgärderna som gjorts ur trafiksäkerhetssynpunkt är två-ett vägar som mins-

kar risken för frontalkollisioner och förbifart sala som lett bort trafiken från centrala Sala och det nya 

vägsträckorna kopplade till förbifarten är bredare och med fler olycksförebyggande åtgärder än tidi-

gare motsvarande vägsträckningar.  

3.3.5 Olyckor med spårbunden trafik 

Då Sala kommun har en relativt hög belastning av spårbunden trafik både vad gäller godståg och per-

sontåg så finns en risk för att spårrelaterade olyckor sker. En sådan typ av olycka kan vara urspårning, 

tågbrand, kollision mellan tåg eller med andra icke spårbundna fordon och farligt godsolyckor. Det 

finns på en del platser järnväg belägen precis intill byggnader vilket kan få stora konsekvenser vid ex-

empelvis en urspåring. Olyckor med farligt gods kan medföra stora skador och/eller att stora avspärr-

ningar kan behöva upprättas och det över tid, vilket ger stor påverkan inte bara på samhället lokalt 

utan även nationellt som i form av stillastående tåg och andra samhällstörande bieffekter.  

Det finns också andra olyckor som inte definieras som spårbundna olyckor som exempelvis skogbrän-

der med kraftig rökspridning eller brand i byggnad belägen intill ett järnvägsspår där byggnaden inne-

håller gasflaskor vilket medför att en omfattande avspärrning inkluderat järnvägen som blir en direkt 

följd. Dessa typer av olyckor är som sagt inte klassade som olyckor med spårbunden trafik men kan få 

stor påverkan på den spårbundna trafiken.     

3.3.6 Olyckor med farliga ämnen  

Olyckor med farliga ämnen kan utgöras av mindre utsläpp eller spill med någon brännbar vätska till 

stora utsläpp av farliga  gaser eller olyckor med explosiva ämnen som kan ha stor påverkan på sam-

hället eller delar av samhället. Farliga ämnen hanteras av många olika verksamheter och i varierande 

omfattning, allt från bensinmackar, verkstäder och större industrier. Det kan vara i ämnen av varie-

rande art och mängd där en del omfattas av tillstånd för att få hantera till att det kan falla under Se-

vesolagstiftning som ställer omfattande krav på både hantering och organisation för den aktuella 

verksamheten. Räddningstjänsten både bör och skall ha en plan för genomförande av räddningsin-

sats på vissa verksamheter som hanterar farliga ämnen. Räddningstjänsten genomför även tillsyn på 

många av de verksamheter och objekt som hanterar farliga ämnen. I kommunen så färdas under hela 

dygnet en mängd farligt godstransporter både via vägtrafiknätet och via spårbunden trafik.  

De vanligast förekommande olyckorna med farliga ämnen som räddningstjänsten Sala-Heby larmas 

på är mindre utsläpp av drivmedel, mer omfattande olyckor med farliga gaser. Större vätskeläckage 

eller olyckor med explosiva ämnen är relativt ovanliga.  

Farligt godstransporter med farliga ämnen både via vägtrafiknätet men också via spårbunden trafik 

är en ytterligare risk för olyckor med farliga ämnen. 

3.3.7 Naturolycka 

Geografiskt består räddningstjänsten Sala-Hebys område till stor del av natur i olika slag. Det finns 

stora skogsområden som skulle kunna drabbas vid exempelvis stormar. Det finns vatten i form att 

Dalälven och andra vattendrag. Dammarna i centrala delarna av Sala skulle också kunna utgöra en 
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stor risk med omfattande påverkan vid en översvämning eller dammkollaps. Med den klimatpåver-

kan som gjort att vi idag har extremväder med mer extrema väder och väder under årstider som nor-

malt inte förekommit påverkas exempelvis vattenflöden vilket kan få följdeffekter som översväm-

ningar.  

Naturrelaterade olyckor skulle kunna definieras av stormar, kraftig nederbörd under kort tid, snabba 

temperaturskillnader, ras ock skred och översvämningar.   

En kraftig storm kan få en stor påverkan på samhället genom el-bortfall som i sin tur renderar i att 

många samhällsviktiga funktioner slås ut eller reduceras i sin kapacitet. Vägar kan blockeras vilket på-

verkar både infrastruktur och möjlighet för samhällsviktiga funktioner att ta sig fram eller att männi-

skor i samhället inte kan ta sig till arbetsplatser, barnomsorg etc.  

En kraftig översvämning kan innebära att vägar inte är farbara, att byggnader delvis vattenfylls eller 

att i värsta fall vid en kraftig översvämning så kan samhällen eller delar av samhällen behöva utrym-

mas vilket blir en svår åtgärd att hantera.  

3.3.8 Drunkningsolyckor 

I Sala kommun finns ett  antal dammar, sjöar och delar av kommunen gränsar till Dalälven. Det före-

kommer många fritidsaktiviteter som bedrivs på sjöar, dammar och älv som bad, fiske samt skridsko 

och skidåkning. Typen av drunkningstillbud styrs till stor del av årstider, tillbud relaterat till bad sker 

främst under sommarperioden och även hur vädret är under en sommar påverkar. Fint väder innebär 

fler som badar och även att det sker mer frekvent.  

Dammarna i Sala är till stor del centralt placerade vilket ger en större tillgänglighet och risken för till-

bud blir större. Statistiskt sett ligger Sala kommun lågt i frekvens vad gäller drunkningstillbud. 

I många av de gamla kalkbrott som finns i området bedrivs även en hel del dykverksamhet vilket 

också är en faktor som kan rendera i vattenrelaterade olyckor och drunkningstillbud. 

Räddningstjänsten Sala-Heby har inte tillgång till vattendykare vilket gör att vid olyckor där vattendy-

kare behövs så kommer stöd från annan räddningstjänst att vara nödvändig. Närmsta belägna dyk-

förmåga finns idag i Västerås.  

3.3.9 Suicid  

Suicid är idag ett stort folkhälsoproblem i samhället. Tittar man statistiskt så dör cirka 1.400 personer 

genom en suicidhandling medan antalet döda i trafiken är drygt 200. Suicid som dödsorsak är för 

män i åldern 15-44 år den vanligaste dödsorsaken och för kvinnor i samma ålderskategori den näst 

vanligaste.  

Suicid i hemmet eller i anknytning till hemmet är det vanligast förekommande suicidtillbudet. Hopp 

framför tåg är en annan kategori som förekommer en del vid suicidhändelser.  

4. Värdering av risker  
Det finns i Sala kommun en mängd risker av både varierande karaktär och omfattning. Värderingen 

av de risker som redogjorts för i föregående kapitel (kapitel 3) kommer presenteras i detta kapitel. 

Beskrivningen kommer att omfattas av hur räddningstjänsten Sala-Heby bör planera och utforma sin 

verksamhet för att bidra till att antalet olyckor minskar men även att konsekvenserna till följd av in-

träffade olyckor minskas. 

Hur räddningstjänsten Sala-Heby skall bedriva sin verksamhet utifrån ett riskhänseende styrs av fler-

talet faktorer. En faktor som vanligtvis hamnar i fokus är frekvens på händelsen och konsekvens av 
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händelse vilka absolut är viktiga parametrar och rent av nyckelfunktioner i dimensionering och defi-

nition av vad uppgifterna skall styras av. En annan parameter som är viktig att väga in är vad rädd-

ningstjänsten faktiskt har för möjlighet att påverka och har förmågan att genomföra. Både utifrån 

lagstiftning, förmåga och även kopplat till kostnader. Hantering av några av de risker som förekom-

mer inom området kan räddningstjänsten själv hantera utifrån förmågor och tillgång på resurser me-

dan andra risker behöver hanteras tillsammans med såväl andra kommunala aktörer som externa ak-

törer. I delar av det som lagen om skydd mot olyckor innebär för en kommun att hantera så faller 

inte allt under räddningstjänstens ansvar att hantera utan delar har kommunen ett övergripande an-

svar att hantera det kan exempelvis vara kopplat till kriser eller höjd beredskap.  

Hur man arbetar med riskhantering i förebyggande syfte och i skadeavhjälpande syfte kan skilja sig 

en del. Ser man till det förebyggande arbetet så är fokus till stor del på att förebygga uppkomst av 

brand och att mildra konsekvenserna till följd av brand. Givetvis sker också förebyggande arbete mot 

andra olyckor än brand där räddningstjänsten har en direkt möjlighet att påverka eller kan vara en 

del i att påverka. 

Ser man till hur den operativa skadeavhjälpande förmågan hanteras utifrån ett riskhänseende så blir 

spektrumet där lite bredare. Det blir där många faktorer som spelar in i hur räddningstjänsten utfor-

mar sin operativa förmåga med riskanalysen som en grundsten. Faktorer som styr det arbetet är 

många som t.ex. frekvens, omfattning, var de inträffar, när de inträffar, kostnader i förhållande till 

nytta m.m. Det är ett gediget arbete som ständigt skall pågå och vara öppet för förändring utifrån ak-

tuella förutsättningar.  

Tittar man på fördelning av antalet inträffade olyckor per olyckstyp vilket finns redovisat på sidan 9 

figur fem så ligger räddningstjänsten Sala-Heby ganska högt till antalet inträffade trafikolyckor. I 

detta fall kommer riskhantering främst in i form av att hur räddningstjänsten utformar sin skadeav-

hjälpande förmåga men räddningstjänsten bidrar givetvis även i förebyggande åtgärder mot trafiko-

lyckor där möjligheten finns.  

Utvärdering av arbetet med den effekt som räddningstjänstens arbete medför är en relativt komplex 

fråga. Det går att titta på hur många tillsyner som genomförts för att befrämja brandskydd. Man kan 

titta på siffror i statistik för antalet inträffade olyckor och tillbud både vad gäller frekvens och kate-

gori. Men det krävs mer djuplodande analyser än så för att ge en rättvisande bild av hur arbetet med 

att reducera risker faller ut. För att få en rättvis bild måste man titta på utfall, bakomliggande orsa-

ker, frekvens över tid och andra yttre påverkande faktorer. Att göra en grundlig analys och värdering 

är därför direkt nödvändigt för att få en rättvisande bild och ett gott resultat.    

5. Styrning av Lagen om skydd mot olyckor  
Räddningstjänsten Sala-Heby svarar för att uppfylla kraven enligt LSO för kommunal räddningstjänst. 

Med kommunal räddningstjänst avses genomförande av räddningsinsatser där olyckor inträffat och 

där det finns risk för att olyckor inträffar. Vad gäller den förebyggande verksamheten så svarar rädd-

ningstjänsten för en del av den verksamheten i de båda kommunerna Sala och Heby. Vad räddnings-

tjänsten skall hantera utifrån den förebyggande verksamheten anges under kapitel 8 i handlingspro-

grammet. Kommunerna svarar var för sig genom andra kommunala verksamheter än räddningstjäns-

ten för samordningen av det totala arbetet med skydd mot olyckor.  Den totala samordningen gör 

gällande att förebyggande arbete skall ske mot andra olyckor än bränder varför räddningstjänsten 

inte har det totala samordningsansvaret för arbete med skydd mot olyckor utan det finns andra sam-

ordningsfunktioner som hanterar olika delar.  
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Handlingsprogrammet antas av kommunstyrelsen och anger vilken inriktning räddningstjänsten skall 

ha i sin verksamhet. Räddningstjänsten står för framtagande av handlingsprogrammet men det be-

slutas som tidigare nämnt av kommunstyrelsen i kommunen.    

Mellan Sala och Heby kommun finns ett avtal upprättat där Sala kommun svarar för samma skyldig-

heter och uppdrag som en kommun har enligt lagen om skydd mot olyckor. Utöver lagen om skydd 

mot olyckor hanteras även skyldigheter och uppdrag enlig Lag (2010:1011) om brandfarliga och ex-

plosiva  varor, Lag (1999:381) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi-

kalieolyckor. Utöver de delar som lagstiftningarna ovan ställer på räddningstjänsten kan överenskom-

melse ske med andra verksamheter i kommunen där räddningstjänsten besitter en specifik kompe-

tens och där det lämpar sig för att gemensamt verka mot ett bredare skydd mot olyckor.  

Taxor och avgifter för sotning, brandskyddskontroll, tillsyn beslutas av kommunen.   

Kommunen ansvarar för att ombesörja att det i tillräcklig omfattning finns tillgång till släckvatten 

vanligtvis genom brandpostsystem. Det kan också för specifika verksamheter eller byggnader finnas 

lokala lösningar som säkrar tillgången på släckvatten. I de områden där brandpostsystem inte finns 

att tillgå, att kapaciteten är för låg eller att dess geografiska placering gör att den inte går att an-

vända i direkt anslutning till en inträffad händelse kan tillgången på släckvatten förstärkas upp ge-

nom tankbilar i räddningstjänstens försorg. Upprättande och dimensionering av brandpostsystem 

skall ske i samråd med räddningstjänsten.  

5.1 Utvärdering av verksamhet 
Grunden i det som styr hur räddningstjänsten Sala-Heby genomför sin verksamhet är handlingspro-

grammet för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet bryts sedan ner i målplaner som innefattas av 

förmåga och aktiviteter som skall genomföras för att nå upp till handlingsprogrammets intentioner. 

Handlingsprogrammet beslutas av kommunfullmäktige i kommunen och aktivitetsplan beslutas av 

räddningschef. Ett ytterligare styrdokument för räddningstjänsten är budgeten som även den beslu-

tas av Sala kommuns kommunfullmäktige. Sala kommun har centralt tagit fram verksamhetsplan som 

beslutas av Sala kommuns kommunfullmäktige. Det finns en för Sala kommun internkontrollplan som 

samtliga kommunens verksamheter skall använda där det halvårsvis följs upp hur det går med verk-

samhetens mål och till det knutna uppdrag och uppgifter.  

Budget följs upp månadsvis genom månadsprognos. Räddningstjänstens aktivitetsplan följs upp terti-

alvis.  

6. Mål 

6.1 Nationella mål 
De tre nationella målen är, 

- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egen-

dom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd 

mot olyckor.  

- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, LSO 1 kap 3 §. 

- Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska plane-

ras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt 

förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt skall läggas vid 

att förhindra människors död och andra allvarliga skador. LSO 1 kap 3 §. 
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6.2 Lokala mål 
Syftet med de lokala målen är att dem skall bidra till räddningstjänstens förmåga att syftet med de 

nationella målen. Man kan krasst säga att de lokala målen är en övergripande utgångspunkt för de 

som räddningstjänsten skall bygga sin organisation och dess verksamhet på. 

 

6.2.1 Lokala mål för förebyggande verksamhet 

Målet med den förebyggande verksamheten är att i sala och Heby kommuner 

- Bidra till att bränder och andra olyckor inte inträffar 

- Bidra till att konsekvenserna av inträffade olyckor minimeras. 

 

6.2.2 Lokala mål för den skadeavhjälpande verksamheten  

Målet för den skadeavhjälpande verksamheten är att 

- Påbörja räddningsinsats så snart som möjligt för att avbryta pågående skadeförlopp alternativt att 

och/eller fördröja eller begränsa skadeutredningen 

- Att ha rätt dimensionerade resurser på rätt plats och skapa uthållighet över tid 

- Ha personal med adekvat utbildning och bedriva en övningsverksamhet som kvalitetssäkrar ge-

nomförandet av insatser 

- Samverka med andra aktörer i syfte att tillsammans genomföra effektiva insatser.   

 

7. Förebyggande 
Räddningstjänsten Sala-Hebys olycksförebyggande arbete syftar till att försöka förhindra att en 

olycka inträffar samt att begränsa de skador som kan uppstå om olyckan ändå sker.  

I kapitlet redogörs för räddningstjänstens förmåga för det förebyggande arbetet samt vilken verk-

samhet som bedrivs med utgångspunkt i det förebyggande arbetet. Handlingsprogrammet redogör 

separat för räddningstjänsten Sala-Hebys förmåga och verksamhet för förebyggande och räddnings-

tjänstförmåga men mycket av arbetet i det båda kategorierna sker parallellt vilket är en förutsättning 

för att uppnå ett gott resultat och för att bedriva en effektiv verksamhet.  

 För att kunna åstadkomma ett bättre förebyggande brandskydd så fokuserar räddningstjänsten på 

nedan uppräknade underpunkter.  

7.1 Tillsyn 

Räddningstjänsten Sala-Heby utför tillsyn i Sala kommun enligt en beslutad tillsynsplan som grundar 

sig på MSB:s föreskrifter och allmänna råd MSB  2021:1. Tillsynsplanen anger vilka objekt som skall 

tillsynas och med vilken tidsfrist detta skall ske, den anger även objekt som innebär stora risker och 

som behöver kontrolleras mer frekvent. Men annars styrs tillsynen av fasta tidsfrister men som dock 

värderas för varje objekt i samband med utfallet av tillsynen.  

Tillsynerna syftar till att kontrollera att fastighetsägarnas och verksamheternas organisation samt 

tekniska brandskydd uppfyller aktuell lagstiftning och föreskrifter. Tillsyn är den förebyggande åtgärd 

som sker i störst omfattning och som sannolikt har den största effekten ur effekthänseende. En till-

syn kan leda till beslut om åtgärder utifrån att brandskyddet inte bedöms vara tillfredställande uti-

från lagens andemening. 

Hur ofta tillsyn ska ske på olika objekt ska avgöras av såväl riskbild för respektive objekt samt av slut-

satser från omvärldsbevakning och samhällets risker i stort. 

Räddningstjänsten utför även tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor där 

utfärdandet utav tillstånd samt tillsynen av att dessa efterlevs ingår. Tillsynen kan också genomföras 

där det kommer till kännedom eller finns indikationer på att brandfarlig vara eller explosiv hanteras 
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men utan giltigt tillstånd. I det fall detta förekommer kan ett beslut fattas om att underlag för till-

ståndsansökan skall inkomma inom en viss tid och/eller så kan ett nyttjandeförbud läggas på att han-

tera brandfarliga eller explosiva varor till dess att ett tillstånd är på plats, detta givetvis förutsatt att 

tillstånd kan utfärdas. 

Delegationen för att utföra tillsyner för kommunen regleras i delegationsordningen från kommunsty-

relsen.    

7.2 Stöd till den enskilde    

För att stödja den enskilde på bästa möjliga sätt ska räddningstjänsten Sala-Heby vara en tillgänglig 

och öppen organisation. Räddningstjänsten kan nås via telefon, e-post eller via besök i Sala dagtid 

måndag till fredag, vilket går i linje med Sala kommuns värdegrund, enkelt, effektivt och medborgar-

vänligt.  

Den enskilde är ansvarig för sin personliga säkerhet. Har den enskilde egen verksamhet, är den en-

skilde även ansvarig för såväl säkerhet samt att upprätthålla ett skäligt brandskydd i verksamheten. 

Räddningstjänstens bidrag är att stödja allmänheten genom att förklara, informera och erbjuda råd-

givning i sakfrågor.  

Den enskildes ansvar omfattas bland annat av, åtgärder för att förebygga bränder och konsekven-

serna av eventuella inträffade händelser, en förmåga att agera vid uppkommen brand, hålla med var-

nings- och släckutrustning. Kraven gäller såväl på den enskilde medborgaren som på en individ som 

har en verksamhet. För den senare kategorin blir dock kraven mer omfattande både vad gäller kun-

skap, utrustning och beredskap i säkerhetsfrämjande syfte. 

7.3 Brandfarliga och explosiva varor 

I enlighet med Lag (2010:1011) är det räddningstjänsten Sala-Heby som är tillståndsgivande myndig-

het för brandfarliga och explosiva varor i Sala och Heby kommuner. Räddningstjänsten är även den 

instans som tillämpar tillsyn för det verksamheter som innehar tillstånd men även på verksamheter 

där räddningstjänsten fått kännedom om att hantering av brandfarliga och explosiva varor förekom-

mer men utan att tillstånd finns. Tillståndshanteringen utgörs av att granska inkomna ansökningar 

och utifrån lagen bedöma om förutsättningar för tillståndsgivande föreligger. Tillstånden är tidsbe-

gränsade och skiljer sig beroende på vad som hanteras och i vilket forum de hanteras. Mer om hur 

tillståndsprocessen ser ut och underlag för att göra en ansökan finns på Sala kommuns hemsida. Till-

syner genomförs dels med regelbundenhet utifrån givna tidsintervaller men även efter uppkomna 

behov där man kan se att behov av ett tätare intervall finns utifrån brister som upptäck vid den tillsyn 

som genomförs enligt tidsintervall, eller där det på något vis uppmärksammas brister eller indikerar 

på eventuella brister så kommer även då tillsyn att kunna genomföras.  

7.4 Rengöring och brandskyddskontroll 

Räddningstjänsten Sala-Heby ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta för-

bränningsanordningar i Sala kommun.  

Det innebär att alla aktiva eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler, i storkök och restau-

ranger, i Sala och Heby kommuner rengörs och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Kommunstyrelsen i Sala har upphandlad entreprenör som utför rengöring och brandskyddskontroller 

regelbundet. Räddningstjänsten Sala-Heby bevakar och följer upp förelägganden kopplade till sotning 

eller brandskyddskontroller samt hanterar och beslutar i ansökningar från allmänheten gällande 

egensotning eller byte av skorstensfejare.  
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7.5 Stöd i plan och byggprocessen 

Räddningstjänsten är remissinstans till flera olika förvaltningar och myndigheter i kommunen. De 

mest aktuella är: 

- Plan och utvecklingsenheten som jobbar med översiktsplaner, detaljplaner och fastighetsenheten 

som hanterar kommunens fastigheter.  

- Byggnadsnämnden som handlägger bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

- Polismyndigheten gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Räddningstjänsten är även inom ramen av sin expertis behjälplig vid frågor gällande riskhantering, 

transporter av farligt gods samt övriga samhällsrisker.  

7.6 Utbildning och information 

Räddningstjänsten genomför utbildningar av kommunernas personal. Syftet med utbildningarna är 

att öka kunskapen om brandskydd och därigenom underlätta för kommunala förvaltningar att be-

driva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. 

Utbildningsverksamheten behöver ses över och uppdateras kommande period då utbildningen sett 

likvärdig ut under de senaste 25 åren och i takt med att samhället och försättningarna kopplat till 

brandskydd samt andra olyckor så behöver också utbildningsinsatser anpassas till det.  

Det som både lagen om skydd mot olyckors intentioner trycker på och vad statistiken visar, så är det 

tidig upptäckt och tidig åtgärd som är av mest väsentlig vikt för att få en god effekt  på en inträffad 

olycka eller ett tillbud. Ser vi till objekt som har ett automatiskt brandlarm och utrymningslarm är det 

av stor vikt att objektet har en god kännedom om sitt larm och åtgärder vid händelse av att larmet 

löser ut. När räddningstjänsten anländer till ett objekt där ett brand- och utrymningslarm löst ut så är 

det av stor vikt för händelseförloppets utveckling att objektet själva gjort en åtgärd i syfte att varna, 

om möjligt släcka eller begränsa en brand och när räddningstjänsten anländer möter upp ger en in-

formation om vad som hänt och vad som gjorts. Det kan få en direkt avgörande effekt på olyckans 

omfattning. 

Kommunen behöver se över vilka utbildningar som skall genomföras, vilka som skall prioriteras och 

vilken aktör som skall genomföra vilken utbildning samt bereda resurser. Formerna för att sprida in-

formation behöver också bli än mer digitaliserat med webbaserade utbildningar, sprida information 

via sociala medel etc.  

Räddningstjänsten behöver också sprida en bredd av olycksförebyggande information vilket kan gö-

ras i en rad olika former och forum. På hemsidor, via sociala medier, vid tillsyner, riktade informat-

ionsinsatser och där med flera andra forum och former. Då den vanligaste kategorin för brand i bygg-

nad är brand i bostadsmiljön är det också av stor vikt att fastighetsägare och bostadsbolagen bidrar 

till att sprida information om brandskydd i boende miljön.  

8.  Räddningstjänstförmåga  
Kapitlet beskriver hur räddningstjänsten Sala-Hebys operativa förmåga för räddningstjänst ser ut. Be-

skrivningen omfattas av vilken operativ förmåga som finns och vad den är tänkt att ha för funktion 

och vara rustad för.  

Lagen om skydd mot olyckor anger att såväl individ som verksamhet har ett eget ansvar för att före-

bygga uppkomst av bränder och konsekvenserna av bränder. Lagen gör också lika tydligt att indi-

vid/verksamhet utifrån förmåga och förutsättningar skall kunna genomföra en insats vid händelse av 

brand. Möjligheten till att kunna agera vid brand skiljer sig från fall till fall beroende på brandens om-

fattning och komplexitet men också utifrån organisation och verktyg för att kunna genomföra en in-

sats. Den stora skillnaden för en brands utveckling eller konsekvenserna av en brand påverkas 
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mycket av en snabb upptäckt och där den drabbade eller någon i direkt anslutning till branden kan 

göra en tidig insats. Det kan vara allt från att släcka branden helt till att begränsa eller fördröja en 

skadeutbredning tills dess att fler hjälpande resurser kan vara på plats och bistå. 

Precis som när räddningstjänsten informerar om brand med budskapet om tidig upptäckt och snabb 

åtgärd så måste räddningstjänstens operativa arbete också ha den parametern som en utgångspunkt. 

Att snabbt få någon resurs på plats som kan stoppa alternativt fördröja ett skadeförlopp för att sedan 

bygga på med resurser och resurs sätta utifrån den inträffade händelsens behov.  

Händelsens lokalisering har givet en betydelse för hur snabbt man kan få resurser på plats men därav 

vikten av att dimensionera räddningstjänsten för att snabbt kunna ha någon form av skadeavhjäl-

pande resurs på plats. Idag finns det många verktyg att tillgå både i form av hur styrkor organiseras 

till vilket utrustning och teknik som används.  

Mer komplexa och omfattande händelser kan komma att kräva mycket resurser, resurser över tid 

och special resurser. För att kunna uppnå det krävs en samverkan med andra räddningstjänster och 

aktörer.    

  

Figur 7 är en bild över hur Räddningstjänsten Sala-Hebys brandstationer är lokaliserade. Sala utgör 

station med heltidsbemanning och orter med blå färg är RIB stationer.  

 

Räddningstjänsten Sala-Heby utgörs idag av 7 brandstationer där stationen i Sala har en heltidsbe-

manning dygnet runt årets alla dagar. Det finns även en bemanning om RIB-personal (räddningsper-

sonal i beredskap) som utgår från Sala stationen. Övriga stationer är RIB-stationer där individerna har 

beredskap och kommer in vid händelse av larm. Responstid varierar från 90 sekunder upp till 5-8 mi-

nuter beroende om det är heltid eller RIB-bemanning men också utifrån stationens lokalisering.  
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8.1 Resurser i den egna verksamheten 
Räddningstjänsten behöver vara rustad för att dygnet runt och årets alla dagar kunna respondera 

med räddningsstyrkor från den egna verksamheten för att kunna hantera inträffade händelser. Inom 

de båda kommunerna finns det 7 brandstationer att tillgå med heltidsbemanning på Sala stationen 

där även en insatsledarfunktion utgår ifrån medan resterande stationer har en bemanning som ut-

görs av RIB-personal. Anspänningstiden för heltidspersonalen på Sala brandstation inkluderat insats-

ledarfunktionen är 90 sekunder medan resterande stationer har anspänningstider på mellan 5-8 mi-

nuter. Anspänningstiden för RIB-stationerna styra dels av dess belägenhet men också av möjligheten 

att bemanna utifrån hur individerna som bemannar bor och arbetar i förhållande till stationernas lo-

kalisering. 

Hur stationerna är belägna går långt tillbaka i tiden då många av tätorterna kring Sala och Heby hade 

större industrier och företagsetableringar som gjorde att då gällande lagstiftning och den riskbild 

som förelåg gjorde att stationerna fick sin nuvarande placering och bemanning. Det fanns även 

många lantbrukare och skogsbrukare som var delaktiga i räddningstjänstens organisation. Idag står 

räddningstjänsten inför ett läge där många av industrierna samt de större företagsetableringarna inte 

finns kvar vilket påverkar såväl riskbilden inom tätorten som möjligheten att bemanna upp rädd-

ningstjänstens styrkor.  

 

Station  Bemanning  Kategori Beredskap 

Heby 1 styrkeledare  
4 brandmän 

RIB 5 minuter** 

Hedåker 1 arbetsledare* 
1 brandman 

RIB 8 minuter 

Möklinta 1 arbetsledare* 
2 brandmän 

  

Ransta 1 arbetsledare * 
2 brandmän 
Månd-fred 06-18 0+1 

RIB 5 minuter 

Sala (Heltid) 1 insatsledare 
1 styrkeledare 
3 brandmän 

Heltid 90 sekunder 

Sala (RIB) 1 brandman RIB 5 minuter 

Tärnsjö 1 arbetsledare* 
2 brandmän  

RIB 5 minuter 

Östervåla 1 styrkeledare 
3 brandmän 

RIB 5 minuter 

Tabell 3 visar en bild över vilken ambition som finns i organisationen avseende bemanning och an-

spänningstid fördelat över brandstationerna i Räddningstjänsten Sala-Heby. *Kan också bemannas av en-

bart brandmän, (0+2, 0+3) **Första insatsperson bemannas av 1 individ, företrädesvis styrkeledaren.  

 

Det är idag en stor utmaning för räddningstjänsten att få in individer som kan bemanna RIB-styr-

korna. Det gör i sin tur att numerären kan se olika ut över dygnets timmar då många idag pendlar 

dagtid till andra ställen för att arbeta. Numerären har utifrån riskbild och förutsättningar under se-

nare år reducerats och omfördelats vilket även kommer ske i än större utsträckning framledes.  

Räddningsstyrkorna är idag i många fall uppbyggda på att man skall ta sig till en brandstation  för att 

bemanna upp ett fordon för att sedan bege sig till en inträffad händelse. Det finns inom verksam-

heten exempel där man frångått den principen med till exempel FIP-enheter (första insatsperson)  
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vilket slagit mycket väl ut och är något som verksamheten kommer bygga vidare på och utveckla än 

mer. Målet är att ha en optimal resurstillgång i den egna verksamheten med utgångpunkt i riskbild, 

insatsfrekvens, körtider och lokala förhållanden.  

För de vardagliga olyckorna finns förmåga att hantera det inom verksamheten med egna resurser där 

man utgår från att en eller fler styrkor initialt inleder och sedan bygger på med styrkor. Denna pro-

cess kan ske relativt omgående. Vid lite mer komplexa eller större händelser och händelser som för-

väntas pågå över tid blir det en större utmaning att resurs sätta det med egna resurser varför sam-

verkan med andra räddningstjänster och brandförsvar är direkt avgörande. Räddningstjänsten Sala-

Heby gör detta genom att vara en del i Räddningsregion Mitt, RC Mitt och även genom samverkan 

med andra angränsande räddningstjänster.  

Varje station har tillgång till en släckbil och ett mindre fordon som komplement för att dels få med 

personal men också för att kunna nyttja vid exempelvis IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans) för att 

snabbt kunna vara på plats och påbörja en insats. På några av RIB-stationerna finns också strategiskt 

placerade vattenresurser i form av tankbilar. På Sala och Heby stationer utgörs de av lastväxlare. 

Salastationen med heltids- och deltidsbemanning är organisationens resursstation och där finns även 

ett höjdfordon, terrängfordon samt extra släckbil. Alla släckbilar är inte fullt utrustade för att kunna 

genomföra till exempel en losstagning själva utan det bygger på att flera stationer larmas till platsen 

för att gemensamt genomföra en insats.  

Båtar finns utplacerade ur ett strategiskt perspektiv på några av verksamhetens stationer för att 

kunna genomföra insatser på Dalälven eller i någon sjö.  

Bortsett från den förmåga som verksamheten har att hantera vardagsolyckor så finns en specialkom-

petens som utgörs av en skytteverksamhet vilken består i beskjutning av gasflaskor som är brandpå-

verkade, denna resurs är en del i regionens förmåga för skytte.  

Organisationen har en övningsanläggning belägen i Sala tätort där man har möjlighet att öva för att 

upprätthålla en hög nivå på den operativa utryckande verksamheten.   
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8.1.1 Insatstider inom kommunen  

 

Figur 8 visar zonindelning för insatstider i Sala kommun.  

Blå zon: inom 10 minuter kommer en första resurs att kunna vara på plats för en skadeavhjälpande 

insats.  

Gul zon: inom 20 minuter kommer en resurs från räddningstjänsten att kunna var på plats och på-

börja en skadeavhjälpande insats.  

Röd zon: inom 30 minuter kommer en resurs från räddningstjänsten att kunna vara på plats för att 

påbörja en skadeavhjälpande insats.   

Tiden från att någon ringer ett 112 samtal till dess att en resurs är på plats för att kunna påbörja en 

skadeavhjälpande insats benämns som responstid. I responstid ingår tid för  ut alarmering, anspän-

ningstid samt körtid. Det är av största vikt för den hjälpsökande att responstiden blir så kort som 

möjligt.  

SOS Alarm tar emot 112 samtal och genom medlyssning tar RC Mitt beslut om en styrka från rädd-

ningstjänsten skall larmas ut.  
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Figur 9 visar en bild över körsträckor mellan brandstationerna i Sala och Heby.  

 

Station Heby Hedåker Möklinta Ransta Sala  Tärnsjö Östervåla 

Heby X 36 min 43 min 27 min 14 min 31 min 43 min 

Hedåker  36 min X 23 min 31 min 23 min 53 min 64 min 

Möklinta 43 min 23 min X 35 min 24 min 32 min 45 min 

Ransta 27 min 31 min 35 min X 18 min 45 min 56 min 

Sala 14 min 23 min 24 min 18 min X 34 min 46 min 

Tärnsjö 31 min 53 min 32 min 45 min 34 min X 16 min 

Östervåla 43 min 64 min 45 min 56 min 46 min 16 min X 

Tabell 4 visar körtider mellan stationer i Sala och Heby. 

8.1.2 Samverkan med andra kommuner avseende insatstider 

Inom några av ytterkanterna av räddningstjänsten Sala-Hebys område finns så kallade avtalsområ-

den. Det är områden där man har avtal med en räddningstjänst från en angränsande kommun som 

åker som första primära styrka inom det avtalade området. Idag råder också generellt en gränslös 

samverkan med fler angränsande kommuner vilket gör att respektive räddningscentraler kan larma 

ut den enhet som är närmast belägen händelsen.  

8.1.3 Brandvattenförsörjning 

Varje kommun ansvarar var för sig för att det finns tillgång på släckvatten och att tillgången är till-

räcklig för att kunna försörja en insats. Tillgången på släckvatten sker vanligtvis via brandpostsystem 

som kan vara av två typer, konventionellt system eller alternativt system. Det alternativa komplette-

ras för att kunna försörja en insats utifrån de krav som föreligger. Komplementet sker främst i form 

av tankbilar som räddningstjänsten förfogar över. Utöver brandpostsystemen finns branddammar, 

vattendrag och sjöar som på vissa platser kan utgöra en källa av tillgång på släckvatten.  
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8.1.4 Överlåta åt annan att vidta inledande åtgärder  

Idag tillåter Lagen om skydd mot olyckor en räddningstjänst att överlåta åt annan aktör att vidta inle-

dande begränsande åtgärder vid en räddningsinsats. Denna möjlighet innebär att räddningstjänsten 

kan träffa avtal med en aktör om att vidta dessa inledande åtgärder. Aktörer som skulle kunna vara 

aktuella är till exempel väktarbolag, civila insatspersoner, eller andra verksamheter. I dagsläget har 

räddningstjänsten Sala-Heby inga avtal med någon aktör om att vidta inledande begränsande åtgär-

der men det finns absolut anledning att se över det alternativet framledes.  

8.1.5 Samverkan med andra aktörer 

För att kunna genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser mot både människa, egendom och 

miljö dessutom med en redundans är det absolut nödvändigt att samverka med andra aktörer. Rädd-

ningstjänsten Sala-Heby är en del av RC Mitt där samverkan sker om larm och ledning men även att 

gränslöst mellan räddningstjänsterna som ingår i RC Mitt att skicka resurser vid behov.  

Organisationen har även avtal med angränsande räddningstjänster som inte ingår i RC Mitt, samar-

bete om att hjälpa varandra med resurser vid behov. 

Frånsett samarbetet med andra räddningstjänster så samverkar räddningstjänsten Sala-Heby med 

många andra aktörer både inom kommunen men även med myndigheter och andra verksamheter.  

Exempel på andra verksamheter är polis, sjukvård, regioner och försvarsmakten. För att arbetet på 

en skadeplats skall fungera behövs i det flesta fall en samverkan mellan polis, sjukvård och räddnings-

tjänst.   

Andra forum där samverkan sker är exempelvis med kommunens miljöenhet där någon form av hän-

delse som påverkat miljön skett eller risk för påverkan på miljön föreligger. Ett annat exempel är av-

tal med Svensk restvärdesräddning AB där räddningstjänsten kan utföra restvärdesräddande uppgif-

ter i samband med brand- och saneringsuppdrag vid trafikolyckor.  

Samverkan sker också med frivilligorganisationer som Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Frivilliga 

Resursgruppen där det finns möjlighet för räddningstjänsten att få stöd med personal och andra re-

surser vid större händelser som är resurskrävande och varar över tid exempelvis vid omfattande 

skogsbränder.  

 

8.1.6 Övergripande ledning  

RC Mitt bedriver, dygnet runt och året om, övergripande ledning för de 25 kommuner som tillsam-

mans ingår i de sju räddningstjänster som är ansluta. Den övergripande ledningen bedrivs utifrån en 

helhetssyn för räddningstjänstverksamheten inom dessa kommuner. Genom RC Mitt kan räddnings-

tjänsten Sala-Heby anpassa ledning och användning av räddningsresurser utifrån aktuell riskbild och 

pågående räddningsinsatser. 

Den övergripande ledningen bedriver hela tiden omvärldsbevakning för att kunna upptäcka händel-

ser och skeenden som kan föranleda att man behöver anpassa beredskapen. Det kan till exempel 

vara hög brandrisk i skog och mark, stora demonstrationer, social oro eller andra händelser i sam-

hället som kan öka risken för olyckor eller påverka framkomligheten för räddningsresurser. Bered-

skapen anpassas normalt genom strategiska förflyttningar av olika resurser eller genom att systemet 

förstärks med ytterligare resurser.    

I den övergripande ledningen verkar ledningsnivåerna vakthavande befäl och vakthavande rädd-

ningschef), samt ledningsbefäl och ledningsoperatörer, som alltid finns i tjänst dygnet runt, året om. 

Vakthavande räddningschef är ledningssystemets högsta beslutsfattare och verkar på uppdrag av 

räddningscheferna inom räddningsregionen. Vakthavande räddningschef finns i beredskap, förväntas 
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kunna verka direkt på distans och ska kunna inställa sig på RC Mitt inom en timme från att funkt-

ionen aktiverats. Övriga funktioner är fysiskt på plats i RC Mitt där vakthavande befäl ansvarar för 

den dagliga driften avseende omvärldsbevakning, beredskap och hantering av pågående insatser. 

Ledningsbefälet leder operatörernas arbete i centralen i tätt samarbete med vakthavande befäl.  

RC Mitt tar emot medlyssningar från samtal till SOS Alarm och bedömer om det finns behov av insats 

från räddningstjänsten. Larmoperatörerna deltar vid behov i samtalen och kan ställa kompletterande 

frågor. Om det finns ett konstaterat behov, eller om misstanke om behov inte kan undanröjas, lar-

mas resurser enligt framtagna larmplaner. Den övergripande ledningen kan göra avsteg från larmpla-

nerna, både beträffande fler och färre larmade resurser, för att anpassa resurserna utifrån behovet 

vid den enskilda händelsen och utifrån det aktuella beredskapsläget.  

Ledning av räddningsinsatser påbörjas direkt när räddningscentralen kopplas in i samtalet och börjar 

göra en bedömning av vad som har inträffat. Övergripande ledning fattar beslut om avsikt och ram 

för insatsen samt gör prioriteringar gentemot andra pågående insatser och beredskapsläget. Den 

övergripande ledningen kan fatta beslut om att omfördela resurser utifrån behovet vid den enskilda 

händelsen och utifrån det aktuella beredskapsläget. Det kan till exempel handla om att prioritera om 

en specialfunktion som räddningsdykare, tak- och sprängenhet eller kemresurs. Vid behov initierar 

den övergripande ledningen samverkan med andra aktörer och säkerställer information till allmän-

heten om till exempel risker i samband med insatser.  

 

8.1.7 Ledning av enskilda insatser 

Med ledning av enskild händelse menas ledning och samordning av en räddningsinsats. Möjligheten 

till ledning av räddningsinsats ser lite olika ut i Sala-Hebys styrkor. Grundambitionen är att varje 

styrka minst skall ha en arbetsledande funktion. På stationerna Hedåker, Möklinta, Ransta och Tärn-

sjö är ambitionen att det skall finnas en arbetsledande funktion (gruppledare)  utan räddningsledar-

delegation. På stationerna Heby och Östervåla är ambitionen ledningsfunktion styrkeledare men mi-

nimi nivå är gruppledare. På Sala brandstation som är den station i organisationen som har heltidsbe-

manning  är utgångpunkten en styrkeledarfunktion en insatsledarfunktion. 

Ledningsfunktioner i skadeplatsnära ledningsfunktion som kan bli aktuella beroende av en händelses 

karaktär är gruppledare, styrkeledare, Insatsledare, samt regional insatsledare.    

En arbetsledande funktion (gruppledare) skall kunna leda en insats av mindre karaktär som inte krä-

ver flertalet styrkor som behöver samordnas. På flertalet av RIB-stationerna där ambitionen är en ar-

betsledande ledningsfunktion larmas insatsledarfunktionen med på de larmen som en stöttande led-

ningsfunktion eller där så behov föreligger verkar som räddningsledare. Vid de insatser som kräver en 

ledningsnivå 3 så finns den funktionen inte i den egna verksamheten idag men genom att räddnings-

tjänsten Sala-Heby är en del i RC Mitt så kommer den funktion från en närliggande organisation. Stöd 

med insatsledarfunktion kan även det komma som en resurs från annan samverkande räddnings-

tjänst vid flera samtidiga händelser eller där ledningsresursen från den samverkande organisation är 

den resurs som kan vara snabbast på plats.  

Sala-Hebys geografiska utformning gör att insatsledaren i Sala kan ha upp till 40 minuters körtid till 

en insats i områdets ytterkanter. Insatsledaren påbörjar sitt arbete redan under framkörning men då 

denne samtidigt skall framföra ledingsfordonet blir ledningsförmågan delvis begränsad. Men med 

stöd från arbetsledande funktion på plats och stöd från RC Mitt med ledningsoperatör, ledingsbefäl 

och vakthavande befäl så är det inget som kommer påverka insatsens ledningsförmåga.  
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8.1.8 Samtidiga insatser och insatser av större omfattning 

Två kategorier av insatser som kan ställa en räddningstjänst på prov är då flera insatser inträffar sam-

tidigt då det kan bli begränsad tillgång på resurser med den följden att det kan bli längre insatstider 

och att val av inriktning och metod kan påverkas. Insatser av större omfattning och som dessutom 

tenderar att pågå över tid kräver mycket resurser och en redundans i tillgång på resurser. För den en-

skilda räddningstjänsten blir det sannolikt en omöjlig uppgift att hantera enbart inom den egna orga-

nisationen. Samtidiga insatser och insatser av större omfattning ställer också krav på ledningsför-

måga för en räddningstjänst. En förmåga att leda flera insatser samtidigt är då oftast behovet för den 

direkta insatsledningen vid flera samtidiga insatser en L1-funktion.  Flera samtidiga insatser ställer 

också krav att se över beredskapen i övrigt för hela området vilket idag för Sala-Hebys del ombesörjs 

av RC Mitt.  

Större och komplexa insatser ställer högre krav på ledningsförmåga och samordning av ledning. Det 

kommer då att behövas fler ledningsnivåer ute på skadeplats. Insatser av denna karaktär ställer 

också krav att ha en uthållighet av ledningsförmåga över tid.  

Ett gott exempel på den typen av insatser är skogsbränderna som härjade i området 2014 och 2018. 

Genom att vara en del i RC Mitt och genom samverkansavtal med angränsande räddningstjänster så 

kan förmågan till att hantera ledning av insatser så väl små som omfattande betraktas som mycket 

god.    

 

8.1.9 Varning och information till allmänheten 

Information om räddningstjänsten finner man på respektive kommuns hemsida. På hemsidan finns 

både handlingsprogram som är det dokument som bäst beskriver räddningstjänsten Sala-Hebys verk-

samhet. Man finner även information om hur man söker tillstånd som räddningstjänsten hanterar för 

t.ex. brandfarlig och explosiv vara, information om brandskydd, kontaktuppgifter med mer. Det går 

också att kontakta räddningstjänsten för att ställa frågor eller få information antingen via e-post eller 

via telefon.   

Räddningstjänsten har möjlighet att då behov föreligger skicka ut ett viktigt meddelande till allmän-

heten ett så kallat VMA. Andra vägar där räddningstjänsten har möjlighet att sprida information är 

genom radio. Sociala medier och likande plattformar är också kanaler där information kan spridas.  

 

8.1.10 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Vi lever i en tid där riskbilden ständigt förändras och totalförsvaret blir mer och mer betydande. 

Räddningstjänsten är idag och kommer fortsatt att vara, om i än större utsträckning, en mycket viktig 

aktör i totalförsvaret. Räddningstjänsten ställs inför många delar att hantera som olyckor, kriser, höjd 

beredskap och samhällsstörningar. Det kan handla om allt från ett väpnat angrepp till att hantera en 

cyberattack som slår ut många samhällsviktiga funktioner och sprider desinformation eller att ström-

men slås ut. Oaktat vad det är man kan förväntas att ställas inför så är god planering, förberedelse 

och redundans tre nyckelord. Att planera inför något sådant eller flera samtidiga scenarion är inget 

räddningstjänsten själv kan hantera utan något som måste planeras i samverkan med kommunerna  

men också med andra myndigheter och aktörer. 

Under höjd beredskap skall räddningstjänsten vara en del i att verka för befolkningsskydd. Rädd-

ningstjänsten och kommunen måste ha en dialog och gemensamt komma fram till var gränsdragning-

arna går för vad räddningstjänsten förväntas bidra med i fråga om förmåga vid kriser, höjd beredskap 

och befolkningsskydd.  

Vid höjd beredskap skall räddningstjänsten förutom att uppfylla sina åtaganden enligt Lagen om 

skydd mot olyckor kunna ansvara för 
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- Upptäckt, utmärkning och röjning av farliga områden 

- Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och andra kemiska stridsmedel 

- Delta i åtgärder och första hjälp åt och transportera skadade samt för befolkningsskydd. 

 

Räddningstjänsten Sala-Heby skall arbeta utifrån de nationella mål som finns för att utveckla och an-

passa verksamheten till att vara en del i och svara upp till den roll som räddningstjänsten förväntas 

ha i ett civilt förvar. Sådana uppgifter kan vara krigsplacering, utbildning etc. Ambitionen är att till-

sammans med andra kommunala funktioner utveckla detta arbete under 2022 och framåt. 

 

8.2 Förmåga per olyckstyp  

I kapitlet kommer beskrivas vilka förmågor räddningstjänsten Sala-Heby har att genomföra skadeav-

hjälpande insatser per olyckstyp. Hur förmåga ser ut skiljer sig från station till station. Dels baseras 

förmågorna på vad en enskild resurs/station på egen hand kan genomföra och dels beskrivs förmåga 

i samverkan mellan resurser och stationer internt i verksamheten. Förmågan kan också bygga på att 

samverkan med andra räddningstjänster och aktörer sker. I vissa fall sker samverkan för att bygga 

upp förmågan där organisationen själva kan påbörja en insats i syfte att fördröja eller begränsa en 

skadeutbredning till dess att fler resurser kommer och stärker upp och/eller kompletterar förmågan. 

 

Förmågorna som redovisas i detta kapitel utgår dels från de förmågor som MSB föreskriver att ett 

handlingsprogram skall innefattas av men också olyckskategorier som bedöms relevanta utifrån risk-

bild, frekvens eller annan parameter som gör olyckstypen relevant att nämna.  

 

Utgångspunkten är att varje station skall kunna påbörja någon form av skadeavhjälpande insats för 

de som i dagligt tal benämns ”vardagsolyckor”. Utifrån stationens bemanning, resurser i form av for-

don och utrustning samt kunskap styr vilken förmåga stationen har att hantera  de olika typerna av 

insatser dem kan ställas inför. Förmågorna utgår ifrån att snabbt få någon på plats för att förändra 

skadeförloppet i en positiv riktning, det kan i sin tur handla om allt ifrån att fördröja, begränsa eller 

slutligen kunna avbryta pågående skadeförlopp fullt ut.   

 

8.2.1 Brand i byggnad  

Förmågan för brand i byggnad kan handla om allt ifrån att genomföra livräddning, begränsa brand till 

startföremål, startcell eller den byggnad branden uppkommit i. Typer av byggnader kan vara allt ifrån 

enskilda villor till flerbostadshus, industrier, publika lokaler och enskilda mindre byggnader. Vilken 

förmåga organisationen har som helhet eller per station styrs av brandens omfattning, lokalisering 

och tidpunkt.  

 

Idag har räddningstjänsten tillgång till många olika typer av tekniker och en bred palett av verktyg för 

att hantera brand i byggnad. Verktyg som skärsläckare, CAFS (compressed air foam system), pulver-

lans etc. gör att traditionella metoder för att hantera brand i byggnad utvecklats. Oaktat situation så 

är det av största vikt att hela tiden arbeta med val av taktik och metod för att nå bästa möjliga effekt 

och resultat.  

 

De förmågor räddningstjänsten har att genomföra mot brand i byggnad är 

- Livräddning  

- Förhindra spridning av brand 

- Fördröja brandens skadeförlopp 

- Släcka brand 

- Begränsa skador till följd av brand, exempelvis förhindra rökspridning 

- Rädda egendom 
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- Förhindra skador på miljön. 

 

Stationerna i räddningstjänsten Sala-Heby har förmågan att 

- Samtliga stationer har någon form av förmåga för att genomföra utvändig släckning  

- Samtliga stationer påbörja en skadebegränsande släckinsats 

- Samtliga stationer har förmågan att påbörja fördröjande släckinsats. 

- Förmåga att genomföra livräddning och invändig släckning genom rökdykning finns på Sala, Heby 

och Östervåla brandstationer.  

- Samtliga stationer kan genomföra en utvändig livräddning via bärbar stege.  

- Höjdfordon finns på Sala brandstation och fungerar som resursfordon för hela verksamheten. 

- Samtliga stationer kan påbörja att genomföra restvärdesräddning. 

 

För att få en god effekt och fullt ut kunna uppnå många av de förmågor som nämns i stycket ovan så 

bygger det på en samverkan mellan två eller flera stationer. I många fall kan en station påbörja en 

insats för att när mer resurser anländer kunna växla upp, byta åtgärd eller kombinera åtgärder i ska-

deavhjälpande syfte.   

 

Vid brand i byggnad gör styrkornas numerär att en station inte kan genomföra invändig och utvändig 

livräddning samtidigt utan först måste förstärkande styrkor ansluta.  

 

8.2.2 Brand i skog och mark  

Inom räddningstjänsten Sala-Hebys område finns stora skogs- och markarealer vilket gör att mark 

och skogsbränder är relativt vanligt förekommande i området. Brändernas omfattning är av varie-

rande karaktär men företrädelsevis av mindre omfattning. Förmågan att hantera mark och skogs-

bränder bygger dels på tillgång till egna resurser, dels genom samverkan med andra räddningstjäns-

ter men också genom samverkan med civila resurser som skogsbrandvärn, frivillig grupp och LRF. En 

resurs som idag finns tillgänglig är även flygunderstödjande resurser som tillhandhålls via MSB. Det är 

både i form av skopande flygplan samt helikopter med möjlighet att transportera och släppa vatten 

på brandområden.   

Vid denna typ av bränder kan flera olika scenarion vara möjliga vilket också styr hur en insats skall 

startas upp och genomföras. Möjligheten att tidigt slå ner branden och stoppa spridning, en fördrö-

jande insats som gör att spridning eller hastighet av spridning kan genomföras till dess att mer resur-

ser finns på plats till att bygga upp en omfattande insats som kräver mycket resurser och det över tid.   

De förmågor som räddningstjänsten Sala Heby har vid brand i skog och mark är, 

- Som organisation genomföra brandriskprognos 

- Genomföra släckinsatser 

- Varje station kan genomföra begränsade egna släckinsatser 

- Transport av släckvatten 

- Vattenförsörjning via motorsprutor 

- Varje station har tillgång till skogbrandsläp lastat med släckutrustning 

- Tillgång till personella och materiella resurser via skogsbrandvärn och frivilligorganisationer.  

 

Resurs/Station Heby  Hedåker  Möklinta Ransta Sala Tärnsjö Östervåla 

Släckbil 3 m³ 6 m³ 6 m³  3 m³ 3 m³ 3 m³ 

Tankbil 9 m³ - - - 9 m³ - 7 m³ 

Terrängfordon - - - - 1 m³ - - 

Terränghjuling Ja - - - Ja - Ja 

Skogsbrandsläp Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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2 extra tankflak 9 m³ - - - 9 m³ - - 

Reservsläckbil - - - - 3 m³ - - 

Tabell 5 visar tillgång på resurser för skogsbrandsläckning. 

 

Var resurserna finns placerade är något som kan komma att förändras över tid för att organisationen 

skall vara så optimerad som möjligt i sin resurshantering.  

 

Förutom egna resurser och tillgång på resurser genom samverkan med andra räddningstjänster och 

MSB finns tillgång på civila resurser som LRF. LRF består av lantbrukare som kan tillhandahålla skogs-

maskiner, vattenresurser och personella resurser.  

 

8.2.3 Övrig brand 

Under kategorin övrig brand faller soteld, brand i fordon, brand i återvinningsstation. Soteld är under 

den kallare delen av året relativt vanligt förekommande då det finns en kultur att i hushållen elda 

som del eller huvudvärmekälla.  

Brand i fordon utgörs företrädelsevis av bränder i personbilar men då det finns en del jordbruk i de 

båda kommunerna förekommer även brand i jordbruksmaskiner och andra arbetsfordon. Beroende 

av omfattning på brand så skall i grunden samtliga stationer med viss begränsning för Ransta stat-

ionen kunna hantera en fordonsbrand med den mängd släckmedel och personella resurser som sta-

tionerna har att tillgå som egen resurs.  

Soteld har varje station utrustning för och förmåga att hantera. Vid samtliga soteldslarm dras även 

höjd enhet från Sala för att kunna användas som arbetsplattform som en åtgärd för säker arbets-

miljö.  

 

8.2.4 Trafikolycka 

Trafikolyckor är den olyckskategori som tillsammans med IVPA är den vanligast förekommande för 

samtliga stationer i räddningstjänsten Sala-Heby. Samtliga stationer skall kunna göra en första insats 

vid en trafikolycka genom att bedöma olyckan, göra en riskbedömning, genomföra första hjälpen åt-

gärder, säkra mot brand samt restvärdesåtgärder. Beroende av olyckans lokalisering och omfattning 

så larmas en eller flera stationer. Samtliga stationer är inte dimensionerade för att på egen hand 

kunna genomföra en losstagning utan fler styrkor kan behöva samverka.    

Åtgärder som organisationen kan hantera vid trafikolyckor med fordon 

- Bedöma olycka och hjälpbehov 

- Göra en riskbedömning för drabbade och egen personal 

- Ledning och samordning 

- Säkra upp olycksplatsen  

- Säkra mot uppkomst eller spridning av brand 

- Genomföra förstahjälpen-åtgärder 

- Genomföra losstagning på personbil 

- Genomföra losstagning på tungtrafik och andra arbetsfordon 

- Restvärdesräddande åtgärder 

- Förhindra eller begränsa skador på miljön 

- Motverka eller lindra störningar på samhällsfunktioner.  
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8.2.5 Olyckor med spårbunden trafik 

Då det passerar mycket såväl persontransport som godståg genom området så finns en risk för att en 

olycka med spårbunden trafik inträffar. Varje station skall ha förmågan att göra en bedömning av 

olyckan och kunna påbörja en insats för att rädda liv eller miljö. Men i det fall olyckan kräver rädd-

ningsfrånkoppling och skyddsjordning måste Salas styrka larmas då det är den station i verksamheten 

som har utrustning för skyddsjordning. 

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid olyckor med spårbunden trafik 

- Bedöma olyckan och göra en riskbedömning för drabbade och egen personal 

- Ledning och samordning 

- Genomföra skyddsjordning 

- Avspärrning 

- Genomföra förstahjälpen åtgärder 

- Genomföra losstagning av fastklämd person 

- Genomföra restvärdesåtgärder. 

 

8.2.6 Olyckor med farliga ämnen  

Olyckor med farliga ämnen kan förekomma som enskilda olyckor eller exempelvis i samband med 

trafikolyckor. Varje station har förmågan att genomföra en första bedömning av olyckan. Den station 

som har kemdykare är Sala stationen med heltidsbemanning.    

Åtgärder som organisationen kan hantera vid olyckor med farliga ämnen 

- Genomföra en bedömning av olyckan 

- Genomföra en riskbedömning för drabbade och egen personal 

- Avspärrning  

- Ledning och samordning 

- Identifiera och Indikera ämnen 

- Genomföra en livräddande åtgärd 

- Utrymning eller inrymning  

- Genomföra en kemdykning 

- Tätning av läckage 

- Restvärderäddande åtgärder på egendom och miljö. 

För en mer omfattande insats finns tillgång till resurser genom avtal med RC Mitt och avtal med an-

gränsande räddningstjänster samt tillgång till nationell kemresurs som ombesörjs av MSB. 

 

Resurser som finns att tillgå via avtal och i samverkan är  

- Kemdykare 

- Nationella kemresurser 

- Avancerad indikering 

- Saneringsresurser 

- Ledning och samordning. 

 

De resurser som finns att tillgå via avtal och samverkan är dels resurser för att stärka upp eller bygga 

redundans för egna förmågor men även dels för att få tillgång till resurser som inte finns i den egna 

verksamheten som avancerad indikering.  

 

8.2.7 Naturolycka 

Stormrelaterade olyckor, översvämningar samt ras och skred är olyckor som kategoriseras under na-

turolyckor och som sannolikt skulle kunna inträffa inom räddningstjänsten Sala-Hebys område.  
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Vid stormrelaterade händelser kan det handla om att göra en väg farbar eller undsätta människor 

som sitter fast i någon form, att skydda egendom eller att säkerställa samhällsviktiga funktioner.  Vid 

översvämning kan det vara att skydda människor och/eller byggnader eller även i detta fall upprätt-

hålla samhällsviktig funktion.  

Varje station skall kunna hantera att göra en väg farbar genom att avlägsna träd, de skall även vid 

samtliga, för kapitlet aktuella scenarier, kunna genomföra en riskbedömning, bedömning av möjlig-

heten att genomföra en insats samt livräddande och första hjälpen åtgärder. 

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid naturolyckor 

- Göra en väg farbar vid nedfallna träd 

- Genomföra en riskbedömning för den drabbade och för egen personal 

- Genomföra livräddande insatser 

- Genomföra första hjälpen insatser  

- Utföra restvärdeåtgärder på egendom och miljö. 

 

8.2.8 Drunkning 

Vid drunkningsolyckor skall varje station kunna ta sig ut till en nödställd och undsätta samt påbörja 

att söka efter en person i som befinner sig i vattnet.  

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid drunkningsolyckor 

- Genomföra en riskbedömning för egen personal 

- Genomföra ytlivräddning 

- Genomföra akut omhändertagande och första hjälpen åtgärder 

- Transport på vatten (båt, hansabräda). 

 

Räddningstjänsten Sala-Heby har inte tillgång till egna vattendykare utan resursen finns att tillgå ge-

nom  avtal och samverkan. Närmaste vattendykarresurs utgår från Västerås. 

 

8.2.9 Nödställd person  

Vid denna typ av händelser kan det handla om suicid, person med svår belägenhet, arbetsplatsolycka 

eller liknande.  

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid nödställd person är  

- Genomföra riskbedömning för egen personal 

- Genomföra livräddande insats  

- Genomföra omhändertagande och första hjälpen åtgärder 

- Vid de fall de är möjligt kunna bistå med transport av drabbad. 

 

9. Utvärdera, utreda och utveckla 

9.1 Olycksundersökning enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 10 § 
I enlighet med LSO skall räddningstjänsten genomföra olycksundersökningar efter det att en rädd-

ningsinsats avslutats. Syftet med olycksundersökningen är att i skälig omfattning utreda orsaken till 

att olyckan inträffat, hur olycksförloppet sett ut samt hur räddningstjänsten genomfört sin insats. 

Räddningstjänsten dokumenterar genomförda insatser i form av en händelserapport vilken kan ses 

som en första enklare utredning av genomförd insats. Där besvaras ett antal i förväg bestämda frå-

gor.  
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Utöver händelserapport tillämpar räddningstjänsten Sala-Heby kompletterande händelserapport som 

nästa utredningssteg och när behov föreligger av en mer omfattande utredning  genomförs det 

tredje steget som är en olycksutredning.  Utredningarna skall oaktat omfattning ha sin grund i ett lä-

rande syfte där erfarenheter från genomförda insatser skall kunna spridas vidare i organisationen och 

utveckla samt driva verksamheten framåt.  

9.2 Utvärdering av insats  
Som föregående stycke beskriver skall olycksundersökningar av räddningsinsatser av olika omfattning 

beroende på förutsättningar. En viktig vardaglig del som kan komma att ha stor inverkan på utveck-

ling av såväl teknik som metod och ledning av räddningsinsatser är insatsutvärdering. En insatsrap-

port kommer alltid författas efter genomförd räddningsinsats men vi ser också behovet av att göra 

en enklare utvärdering av varje insats.  

Det kommer finnas en mall at följa vid utvärderingen av genomförd insats med ett antal övergri-

pande frågeställningar. Målet är att titta på 

- Vad har gjorts 

- Hur har det gjorts 

- Vad vi skall fortsätta med 

- Vad  kan behöva justeras 

- Vad vi skall sluta med 

Tanken är också att man i utvärderingen kan se om det som framkommer är 

-  Information som bara rör den aktuella arbetsgruppen 

-  Om det behöver spridas vidare på en station eller i hela organisationen 

-  Information som även behöver delges andra aktörer.  

Utvärderingen skall också kunna ge en hint om det insatsen i sin helhet eller någon del i insatsen be-

höver utredas ytterligare.   

9.3 Uppföljning av verksamhet 
Uppföljning av genomförd verksamhet sker dels genom för kommunen centralt upprättade rutiner 

och underlag. Ekonomiskt så följs en plan med månadsprognos. För verksamheten sker uppföljning 

genom en rapport från räddningschefen kvartalsvis genom ”ägarmöten”, där ledningen från Sala och 

Heby kommuner deltar. Redovisning av verksamhet sker även genom delårsrapport och helårsrap-

port. 

För att på en mer detaljspecifik nivå följa upp verksamhet så kommer utifrån aktivitetsplaner en upp-

följning ske internt i verksamheten kvartalsvis där verksamheten får en indikation på hur vi ligger till 

utifrån satta mål och aktiviteter. Uppföljningen kommer sedan spridas i organisationen. 

En annan del i uppföljning av verksamhet är samverkan med arbetstagarorganisationer där vi genom 

samverkan och med kontinuitet följer upp ett antal delar av verksamheten med fokus på arbetsmiljö. 
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10. Bilagor 

10.1 Samråd 
Handlingsprogrammet har varit ute på externt samråd. Samrådet har skett skriftligen och de aktörer 

som varit föremål för samråd är: 

- Uppsala brandförsvar 

- Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

- Gästrike räddningstjänst 

- Region Västmanland 

- Region Uppsala 

- Länsstyrelsen Västmanland 

- Länsstyrelsen Uppsala 

- Polismyndigheten region mitt 

- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund  

- Räddningstjänsten Mälardalen 

- Trafikverket 
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From:                                 Maria.Adolfsson@vafabmiljo.se
Sent:                                  Mon, 30 May 2022 13:52:57 +0000
To:                                      Kommun Info
Subject:                             Med alla filer: Förändringar av avfallstaxan 2023 [ref=330]
Attachments:                   Beslutsunderlag förändringar av taxan 2023 Sala.docx, Bilaga 1 Avfallstaxa för 
VafabMiljö kommunalförbund 2023.pdf, Bilaga 2 justering av felaktigheter och förtydliganden.pdf

Hej
bifogar underlag för beslut om förändringar av avfallstaxan för Sala kommun, kompletterat med alla 
bilagor. Bortse från mitt förra mejl. 
Vårt dnr [2022/287]-VMKF 
 
Jag återkommer med protokollsutdrag snarast möjligt, det pågår arbete med signering av protokollet. 
 
Sändlista för detta mejl: 
Sala kommun (kommun.info@sala.se); Samrådsrepresentant (Linn.Hemlin@sala.se); Johanna Olsson 
(johanna.olsson@vafabmiljo.se)
 
Vänliga hälsningar
Maria Adolfsson
Registrator
 
VafabMiljö Kommunalförbund
Telefon: 021 39 92 74
Postadress: Box 140, 721 05 Västerås
Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås
E-post: maria.adolfsson@vafabmiljo.se
Besök oss gärna på vafabmiljo.se
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Huvudkontor: Gasverksgatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00  Fax 021-33 51 50  Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 

Dnr. 2022/287-VMKF 
Dnr. 2022/306-VMKF 
 
Kommunstyrelsen 
Sala kommun 
 

Datum: 2022-05-30 
 
Handläggare: Johanna Olsson 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

Förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2023 i 
Sala kommun.  
 

Ärendebeskrivning  
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten.  
 
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 
2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget 
beskriver samtliga förändringar.  

Sammanfattning 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en ökning på 3,5%. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande. Men även 
för att styra mot ökad resurshushållning. 
 
Den gemensamma taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under dessa dryga två år har 
VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av 
redaktionell karaktär, måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens 
beslut om justering av taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar.  
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Bakgrund 

Höjning av nivå 
För att möta de ökade kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och insamling av rest- och 
matavfall är det i budget medräknat en taxehöjning på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % för 
2025.  
 
Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall vi lämnar till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter.  
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framförallt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås och som vi kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen och 
som är utlagd externt.  
 

Förslag höjningen 
Ett förslag med viss miljöstyrning har tagits fram:   

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.  
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.  
• Abonnemang osorterat höjs med 8%. 
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%. 

  
Förslag på undantag från höjningen (utöver matavfallet): 

• Insamling av fett (ingår i annan översyn) 
• Returpapper (Redan beslutad nivå) 
• Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Ingår i annan process och får 

en ny nivå år 2023, 500 kr till 800 kr) 
• Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas) 
• Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process med 

införande 2024) 
• Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna (Arbete att 

förändra dessa avgifter sker i annan process, mer miljöstyrande/incitament) 
• Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, obligatorisk 

insamling matavfall) 
• Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering. (Delvis undantaget – delar som 

omfattar transporter, t.ex. budning, har höjts med 3,5 %) 
• Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Delvis undantaget – delar 

som omfattar transporter har höjts med 3,5 %) 
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Förslagets konsekvenser på avgifter och abonnemang 
 
Grundavgift 

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus, per bostad 1 780 1 842 62 5 
Småhus sommar, per 
bostad 

1 250 1 294 44 4 

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3 
Verksamheter, per 
anläggning 

1 390 1 439 49 4 

  
Grundavgift+abonnemangsavgift 

Abonnemang 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus standard-
abonnemang (3,5%) 

3 079 3 179 100  8 

Småhus osorterat (8%) 6 558 7 002 444 37 
Flerbostadshus (3,5%) 56 087 58 002 1 915 160 

Förutsättningar tabellens exempel: 
Småhus standardabonnemang: 
Grundavgift, 190 liters restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 26 ggr per år. 
Småhus osorterat abonnemang: 
Grundavgift, 190 liter osorterat avfall (kärl mellan), 26 ggr per år. 
Flerbostadshus:  
Grundavgift, 40 lägenheter, 3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters kärl matavfall. 52 hämtningar per 
år. 
 
De föreslagna taxeförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 

Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Ny gemensam taxa började gälla under 2020. Sedan dess har felaktigheter upptäckts och 
behov att göra förtydliganden identifierats. Även om flertalet av justeringarna är av 
redaktionell karaktär måste beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. VafabMiljö har sammanställt de behov av ändringar som identifierats under de två 
år taxan har gällt. Ändringarna baseras på någon av nedanstående orsaker: 
 

• Förslag om en ny avgift eller tillämpning av avgift.  
• Justering av taxedokumentet för att ersätta felaktighet eller förtydliganden av 

befintliga texter.  
• Justering av taxedokumentet för att anpassas till förändringar i övergripande 

lagstiftning.  
 
 
Ändringar föreslås inom nedanstående områden: 
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Avsnitt C.1 Extra hämtningar och budningar 
Korrigering av felaktigt antal leveranser av matavfallspåsar till småhus. En leverans ingår, 
utöver den tas en avgift ut.  
 
Avsnitt C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 
Otydlighet kring hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad beskrivning föreslås 
komplettera den nuvarande texten.  

 
Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Under arbetet med abonnemang för bostadsnära insamling (BNI) av returpapper har det visat 
sig att antalet fyrhjuliga kärl för returpapper hos fastighetsägare är såväl fler än väntat samt 
för stora utifrån verkligt behov. Förslaget till ändring innebär att kärlstorlekarna för 
returpapper renodlas samt att tömningsintervallet anpassas till verkligt tömningsbehov. 
Därmed minskas risken för arbetsmiljöproblem då de tunga fyrhjuliga kärlen med långa 
tömningsintervall successivt byts ut.  
 
Avsnitt E. Hämtning av grovavfall, returpapper samt trädgårdsavfall i kolli.  
För denna tjänst fanns behov av ett flertal förändringar. En övre gräns avseende antal kollin 
som hämtas har tillkommit samt att maxvikten har sänkts för att stämma överens med 
arbetsmiljölagstiftningen. Avgiften för hämtningen har anpassats att bättre motsvara de 
verkliga kostnaderna för utförandet av tjänsten. Dessutom har tjänsten kompletterats att även 
omfatta hämtning av returpapper.  
 
Avsnitt F. Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt uppställd container.  
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram som beslutades på delegation av förbundsdirektören 
den 13 februari 2020. Taxan används sedan dess för debitering av kund men är inte införd i 
taxedokumentet.  
 
Avsnitt I. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Taxan har kompletterats med verktyg i arbetet med att få fler fastighetsägare att anlita 
VafabMiljö för hämtning av slam, och därmed leva upp till det kommunala avfallsansvaret för 
slam. Förändringen innebär en möjlighet att debitera de fastighetsägare som väljer annan 
utförare än VafabMiljö samt att kontakta ansvarig nämnd i fastighetsägarens kommun för 
tillsyn. 
 
De föreslagna förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
 
Henrik Bengtsson 
T.f Förbundsdirektör  
VafabMiljö Kommunalförbund  
 
 
Bilaga 1 Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023. 
Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden. 
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Avfallstaxa för  
VafabMiljö kommunalförbund

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet)  
ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla  
in och omhänderta avfall under kommunalt ansvar från 
hushåll och verksamheter i kommunerna som ingår i 
Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhänder- 
tagande av slam och filtermaterial från enskilda 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare  
från samtliga medlemskommuner med undantag  
av Heby kommun. 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av  
miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. Kommunfullmäktige i  
respektive kommun fattar beslut om antagande av  
taxan1. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdes- 
skatt (moms). Taxan ska finansiera de kostnader  
Förbundet har för att kunna utföra det renhållnings-
ansvar och informationsansvar Förbundet har inom 
avfallshanteringen.

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall  
under kommunalt ansvar finns i Förbundets ”Före-
skrifter för avfallshantering för VafabMiljö Kommunal-
förbund” som finns att hämta på Förbundets hemsida 
vafabmiljo.se (härefter avfalls föreskrifterna). 

De definitioner som används i detta taxedokument är 
desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta 
ut avgifter så att återanvändning, återvinning och 
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär 
att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller 
nationella och regionala mål inom avfallshantering och 
de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan. 

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Arboga kommun 2022-xx-xx, §x, Enköpings kommun 2022-xx-xx §x, Fagersta kommun 2022-xx-xx §x, Hallstahammars kommun 2022-xx-xx §x, Heby kommun 2022-xx-xx §1x, 
Kungsörs kommun 2022-xx-xx §x, Köpings kommun 2022-xx-xx §x, Norbergs kommun 2022-xx-xx §x, Sala kommun 2022-xx-xx §x,  
Skinnskattebergs kommun 2022-xx-xx §x, Surahammars kommun 2022-xx-xx §x, Västerås stad 2022-xx-xx §x

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner som ingår i Förbundet  
är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med 
fastighets ägare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomt- 
rättshavare jämställs med fastighetsägare. Avgifts- 
skyldighet föreligger för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. VafabMiljö använder fastighets- 
registret för att finna de som ska faktureras enligt 
avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsut-
övare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens 
betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betal-
ningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderätts havaren fullgör betalning påverkar  
emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som  
behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanter- 
ingen. Avgifterna för regelbunden hämtning avseende 
perioden 1 januari – 31 december debiteras periodvis.  
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för 
tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av  
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter  
debiteras av, samt betalas till Förbundet. 

Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt 
gällande förhållanden på fastigheten och ska av 
fastighets ägaren stämmas av mot fakturan. Betalnings-
skyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållan-
de  ändras. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare 
ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla  
kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt  
som är långsiktigt och hållbart.
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förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för 
fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa 
debiteringstillfälle. Förbundet har möjlighet att efter-
debitera avgifter om det framkommer att ändrade 
förhållanden har skett på fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på 
fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbun-
det ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas 
påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § 
Räntelagen (1975:635), med en vid varje tid gällande 
referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift 
debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas 
av betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt 
företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betal-
ning och så länge skulden består kan hämtningen dras 
ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för  
människors hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit 
åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning.

5. AVFALLSABONNEMANG
Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under 
kommunalt ansvar som uppstår på deras fastigheter 
överlämnas till Förbundet. Fastighetsägare i småhus, 
flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha  
ett abonne mang hos Förbundet för hämtning av avfall  
under kommunalt ansvar. Fastighetsägare som inte 
själv väljer typ av abonne mang tilldelas abonnemang 
med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl 
som är dimensionerade efter förutsättningarna  
på fastigheten.

Ändring av abonnemang är som huvudregel kost-
nadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare 
ändring av abonnemanget inom 6 månader har  
Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår  
om abonnemanget ändras av Förbundet.

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonne-
mangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska 
anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för   
överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående inne-
havare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem  
hämtningsområden för hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar:

1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive 
öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. 

2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast  
bro- eller färjeförbindelse till fastlandet.  
(Se specifikt B.4.2.) 

3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås 
kommun.

4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, 
Enköping, Köping och Kungsörs kommun.

5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga  
kommuner.
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8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt 
ansvar exklusive slam- och fettavfall består av en fast 
årlig grundavgift och en hämtningsavgift som beror på 
abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. 
Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. 
För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam- och 
fettavfall se kapitel I och J. 

Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration 
såsom kundservice och fakturering, information, 
planering och utveckling, registerhållning, IT samt 
sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre 
används. Dessutom har hushållen tillgång till Åter-
bruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. 
Sedan 1 januari 2022 finansieras även de publika 
insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften. 
Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. För en fastighet kan därför flera 
grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en-  

eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus).  
Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 

• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. 
Avser småhus med ordinarie sophämtning 
under sommarperioden. 

• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet 
i flerbostadshus med minst tre lägenheter.  
Till flerbostadshus räknas även till exempel  
studentbostäder.

• Verksamheter: per anläggning det vill säga den 
fysiska anläggningen där behållaren töms. 
Till verksamheter räknas organisationer, företag, 
kommunala verksamheter med flera (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning 
beviljats.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid 
hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för 
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften 
ingår även pappers påsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påver-
kas av fastighets ägarens abonnemangs val, behållar-
storlek och hämtningsintervall och är därmed möjlig att 
påverka.

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING  
AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR  
EXKL. SLAM, FETT OCH LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande  
abonnemang för hantering av sitt avfall under  
kommunalt ansvar:

Abonnemang med sortering av matavfall
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare,  
i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till 
tank. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, 
inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår rest- 
av fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i 
behållare (container eller botten tömmande behållare). 
All sortering måste ske i enlighet med anvisningar från 
Förbundet. 

Osorterat abonnemang
Abonnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att 
inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart  
kärl för restavfall, container alternativt bottentömman-
de behållare.

Omstarter/miljöstation i Sala
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av 
småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att 
rest- och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i  
kommunen, så kallade Omstarter.

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR  
RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, 
mellan, stort samt 4-hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad 
med * i tabellen här intill avser behållarstorlek som  
förekommer men som inte längre finns tillgänglig för 
nya abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar 
markerade med * får ha kärlen till dess att de går  
sönder och inte längre kan användas. Kärlen ersätts  
då med standardstorlek. Kärl för matavfall finns i  
storlekarna 140 liter samt 240 liter.

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte 
kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när 
kärlen går sönder. För dessa kärlbyten och vid första 
abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår 
ingen avgift. (Se tabell T.1)
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2022 Storleksintervall befintliga kärl

Kärl litet 140 liter 80*, 90*, 120*, 130*, 140 liter

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

Kärl 140 liter standard i småhus, 240 liter 
standard i flerbostadshus och sam-
fälligheter. 

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp,  
kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av  
följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och  

tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som 

återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare  

där förpackningar och tidningar kan lämnas 
(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på vafabmiljo.se.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinne- 

havare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för  
detta ingår i taxans grundavgift. 

Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande  
av Återbrukskort.

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfalls- 
föreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av 

mat- och restavfall, slam, latrin eller filter- 
material från enskilda avloppsanläggningar och  
befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.

• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall eller slam.

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM 
UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
För anmälan samt ansökan om undantag från avfalls-
föreskrifterna har Förbundet rätt att debitera 
hand läggningsavgift. Avgift beslutas med stöd av  
miljöbalken 27 kap. 1 §.

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig 
bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift.  
De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 §  
ska då beaktas.

T.1. Standardstorlekar kärl
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Avgifter
 (inklusive lagstadgad moms)

Avfallstaxan styr mot ett beteende som 
uppfyller nationella och regionala mål 
inom avfallshantering. Den främjar  
återanvändning, återvinning och  
miljöanpassad avfallshantering. 
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A. GRUNDAVGIFT

Kategori Grundavgift 2023

Småhus, per bostad 1 842 kr/år

Småhus sommar, per bostad 1 294 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 921 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning 1 439 kr/år
1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll). 

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKL. SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang (se tabell T.3)

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall.

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 4 002 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 5 160 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 9 519 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.4)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Erbjuds ej 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Erbjuds ej 343 kr/år

T.3. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.4. Helårsabonnemang Osorterat avfall

T.2. Grundavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.6)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 424 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 3 095 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 712 kr/år

B.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39) 

B.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall. (Se tabell T.5)

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter. För 
verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet.

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande)
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte)
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen under  

förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.

T.5. Sommarabonnemang Rest- och matavfall

T.6. Sommarabonnemang Osorterat
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Hämtningsavgift

Småhus, helår 803 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 481 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala  
(erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)
Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. 
Hushållet blir ansluten till en Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid 
fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som sorteras i miljö stationen 
alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
och returpapper sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och 
papperspåsar för matavfall. Se tabell T.8.

Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 175 kr/år

Småhus, sommar 704 kr/år

Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar dela kärl gäller följande: 
Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang.

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel undvika att 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. 

Behållartyp och placering fastställs i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet 
beslutat lämpligt intervall. Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras.  
En kontaktperson mot Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore 
placerade vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. 

Hushållen får var sin faktura och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam  
hämtning. Tjänsten erbjuds ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med 
Förbundet. (Se tabell T.7)

T.7. Gemensamhetsbehållare Restavfall samt matavfall

T.8. Omstart/Miljöstation i Sala
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år 1 765 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år 2 275 kr/år 5 686 kr/år 7 962 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år 4 197 kr/år 10 491 kr/år 14 688 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 3 328 kr/år 6 654 kr/år 16 636 kr/år 23 289 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L 
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.10)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Osorterat, Kärl litet 4 002 kr/år 8 004 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 5 160 kr/år 10 319 kr/år 25 800 kr/år 36 120 kr/år

Osorterat, Kärl stort 9 519 kr/år 19 039 kr/år 47 597 kr/år 66 635 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 15 094 kr/år 30 187 kr/år 75 469 kr/år 105 656 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För bundet för att ändra 
frekvens för hämtning av rest- och matavfall eller för dimensionering av kärl. (Se tabell T.9)

T.9. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.10. Helårsabonnemang Osorterat avfall
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Var fjärde vecka 

6 ggr/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år 1 059 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år 1 365 kr/år 3 411 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år 2 518 kr/år 6 294 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 1 997 kr/år 3 993 kr/år 9 982 kr/år

Matavfall, 140 L Erbjuds ej 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L Erbjuds ej 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L  
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.12)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 424 kr/år 4 802 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 3 095 kr/år 6 193 kr/år 15 479 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 712 kr/år 11 424 kr/år 28 549 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 9 056 kr/år 18 113 kr/år 62 908 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta Förbundet för att ändra 
frekvens för hämtning av matavfall. (Se tabell T.11)

T.11. Sommarabonnemang restavfall

T.12. Sommarabonnemang Osorterat avfall
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Hämtningsavgift

Storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter med  
bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare för rest- 
avfall (se tabell T.13 och T.14) respektive matavfall (se tabell T.15 och T.16) samt placering ska alltid godkännas av 
Förbundet. Behållare tillhanda hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls- som mat- 
avfallsbehållare. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 2 340 kr/år 3 277 kr/år 6 553 kr/år 16 383 kr/år 22 936 kr/år

≤ 1,6 m3 3 804 kr/år 5 324 kr/år 10 649 kr/år 26 621 kr/år 37 270 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 437 kr/år 9 011 kr/år 18 020 kr/år 45 053 kr/år 62 840 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 777 kr/år 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år 86 009 kr/år

≤ 5 m³ 14 628 kr/år 20 571 kr/år 40 956 kr/år 102 390 kr/år 143 346 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 967 kr/år 3 932 kr/år 9 830 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 194 kr/år 6 389 kr/år 15 973 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 407 kr/år 10 812 kr/år 27 032 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 372 kr/år 14 745 kr/år 36 860 kr/år

≤ 5 m³ 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år

T.13. Behållare Restavfall Helårsabonnemang

T.14. Behållare Restavfall Sommarabonnemang

T.15. Behållare Matavfall

T.16. Behållare Matavfall Sommarabonnemang
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering  
samt verksamheter, Tömning av container

B.8.1 Container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som  
tillhandahåller behållaren. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. 
För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift. 
(Se tabell T.19 och T.20)

Storlek
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 14 865 kr/år 29 730 kr/år 74 326 kr/år 104 019 kr/år

≤ 1,6 m3 24 155 kr/år 48 312 kr/år 120 777 kr/år 169 032 kr/år

≤ 2,4 m³ 40 879 kr/år 81 757 kr/år 204 394 kr/år 286 054 kr/år

≤ 3,2 m³ 55 744 kr/år 111 487 kr/år 278 840 kr/år 390 073 kr/år

≤ 5 m³ 92 906 kr/år 185 813 kr/år 464 531 kr/år 650 122 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 916 kr/år 17 832 kr/år 44 580 kr/år

≤ 1,6 m³ 14 488 kr/år 28 976 kr/år 72 442 kr/år

≤ 2,4 m³ 24 519 kr/år 49 037 kr/år 122 594 kr/år

≤ 3,2 m³ 33 435 kr/år 66 869 kr/år 167 174 kr/år

≤ 5 m³ 55 725 kr/år 111 450 kr/år 278 624 kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare eller under-
jordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt placering ska alltid god- 
kännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten. (Se tabell T.17 och T.18)

T.17 Behållare Osorterat avfall

T.18. Behållare Osorterat avfall Sommarabonnemang

T.19. Utställning av container för restavfall

Behållare Hemtagningsavgift 

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning

Container som töms på plats 1 136 kr/tömning

T.20. Hemtagning av container för restavfall
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Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift  

Restavfall
Behandlingsavgift 

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)
Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Container 
tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas av Förbundet. 
Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och behandling. Matavfall 
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden 
för hyra av behållare, se tabell T.24.

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang, storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 74 300 kr/år 148 988 kr/år 371 498 kr/år

6-8 m3 148 988 kr/år 297 976 kr/år 742 977 kr/år

Sommarabonnemang, storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 44 580 kr/år 89 159 kr/år 222 899 kr/år

6-8 m3 89 159 kr/år 178 379 kr/år 445 798 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser
Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan  
be hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet.  
Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden för hyra av behållare, 
se tabell T.23.

Helårsabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 702 kr/år 16 383 kr/år 32 766 kr/år 81 913 kr/år 114 677 kr/år

Container 6-8 m3 23 403 kr/år 32 766 kr/år 65 530 kr/år 163 825 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall
Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restavfall samt 
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i 
samråd med Förbundet. I taxan T.21 och T.22 ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 830 kr/år 19 659 kr/år 49 147 kr/år

Container 6-8 m3 19 659 kr/år 39 319 kr/år 98 295 kr/år

T.21. Abonnemang Restavfall

T.22. Abonnemang Restavfall

T.23. Abonnemang Osorterat avfall

T.24. Hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer
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Tjänst Avgift

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 492 kr/hämtning

Budning bottentömmande behållare och container som töms på plats  
(1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie abonnemang 926 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl vid mer än  
1 leverans per år för småhus och vid mer än 6 stycken leveranser  
per år för flerbostadshus och verksamheter 450 kr/leverans

B.10 FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER, UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER 
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

Se kapitel J, sid 22. 

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER
C.1 Extra hämtningar och budningar (se tabell T.25)

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt att 
följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet 
krävs kommer extra avgift tas ut.  

Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager eller 
hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en total årlig 
avgift för dragavståndet. Tabellen T.26 och T.27 redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragav-
stånd. 

Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att 
påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering - mitten 
på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld (sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsut-
rymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.

T.25. Extra hämtning och budningar

T.26. Dragavstånd baklastare

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
   *Enkel väg

T.27. Dragavstånd sidlastare
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C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undantaget 
är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet används. 
Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela kärl.  
Se tabell T.30.

Typ av avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och 
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift 
för det avfall som finns i behållaren tillkommer utöver 
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 TILLÄGGSAVGIFTER

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår 
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 

Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre-
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall lämnas kvar (utom vid budning av 
farligt avfall se punkt G). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort felaktigt sorte-
rat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt finns möjlighet att beställa 
budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det vill 
säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte går att 
stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots upprepade 
påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden. Se tabell T.29.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl eller om 
kärlen måste vändas vid tömningstillfället för att kunna tömmas. (Se tabell T.28)

T.28. Manuell hantering

T.29 Felsorteringsavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 505 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 303 kr/år

D. INSAMLING AV RETURPAPPER
Denna insamling omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt 
vid de publika insamlingsplatser som finns angivna på VafabMiljös hemsida. Det handlar till exempel om: 
• Återvinningsstationer
• Återbruken (enbart för hushåll)
• Singelstationer för Returpapper 
• Omstarter (gäller enbart för hushåll i Sala kommun) 

Returpapper kan också hämtas enligt nedanstående tilläggstjänster. 

D.1 BNI-abonnemang returpapper
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa bostadsnära insamling 
(BNI) av returpapper och kontorspapper för: 
• Ägare till flerbostadshus 
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering
• Organisationer, företag och kommunala verksamheter
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, Västerås,  

se tabell T.31.

Hämtning av returpapper 2 ggr per vecka samt kärlstorlek 600-660 liter för returpapper kan inte nytecknas. Dessa 
storlekar ska av arbetsmiljöskäl arbetas bort under 2022 och kommer att ersättas av andra hämtningslösningar. 

Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med Förbundet.

Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för 
returpapper samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och 
kan endast nytecknas i samråd med Förbundet. I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Konverteringen av befintlig Fastighetsnära insamling (FNI) inom ramen för förordningen om producentansvar för 
returpapper till BNI-abonnemang för returpapper enligt reglerna  
för avfall under kommunalt ansvar kommer att ske enligt fastställd  
konverteringsplan och pågå under 2022.

Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning.

Hämtningsavgift för BNI-abonnemang   
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd.

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år*

Kärl mellan (dvs mindre än 370 
liter) 

490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år

Bottentömmande behållare max 5m³ 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år erbjuds ej

Containerhämtning max 8 m³ 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år erbjuds ej

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

T.30. Förlängt hämtningsintervall

T.31. BNI-abonnemang för Returpapper
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D.2 Budning av returpapper
Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E. Tjänsten kan 
nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas  
i lämpligt emballage och bestå av max åtta kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat.  
Budningstjänsten kan beställas i alla kommuner.

D.3 Godkänd insamlare av returpapper
Returpapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än VafabMiljö. Insamlare av returpapper måste vara 
godkända av VafabMiljö och ange i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet. 

För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som finns listade på VafabMiljös hemsida.  
Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren.

Tjänst E.1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods  Avgift

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, hämtas av en person.   

Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar till-
kommer extra debitering, se tjänst E:2 (T.33)  

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken) då det ingår i 
grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   

Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan beställas av fastighetsägare 
eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyl-
dighet så gäller punkt 3 i taxan.    

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E:1. Tjänsten 
kan endast nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller 
förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet 
ska vara sorterat. 

E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods som uppfyller 
nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering un-
derlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 

• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 
• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
• Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
• Längd; 2 m och max 25 kg  
• Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   
• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar tillkommer extra debite-

ring, se tjänst E:2 (T.33).  
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden används för att verifiera 

innehållet i ordern och ska överensstämma vid hämtningstillfället.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 
• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt att inte utföra hämt-

ningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfalls-
container.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-
ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer. 

T.32. Tjänst E.1 Grovavfall eller enstaka ej paketerat gods
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F. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL ELLER 
GROVAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD 
CONTAINER
Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan läm-
nas på Återbruken, vilket för privatpersoner ingår i 
grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av 
kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall i tillfälligt 
uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas 
till exempel vid mindre renoveringar, garagerensningar 
eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl för restav-
fall.  

Containern får inte innehålla elektronik eller farligt 
avfall, detta måste hanteras separat. Felsorteringsavgift 
kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av 
containern. 

Container tillhandahålls av abonnenten alternativt 
hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid godkännas av 
VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta 
vår kundservice för prisuppgift.  

Avgifterna avser tömning av containern samt be-
handling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   
• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. VafabMiljö utför inte 

nedmontering av möblerna. 
• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering underlät-

tas.   
• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-

ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  
• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  
• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen nedan. 
• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.  

Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg  Avgift

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej paketeras.   

Maxvikt; 50 kg. 

800 kr/kolli samt 
tillkommande 

avgift för extra 
personal.

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr per påbör-
jad timme 

T.33. Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) omfattas av tjänsten 
hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.  

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

Hemtagning av container 1 446 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 446 kr/tömning

Behandling Per ton

Blandat trädgårdsavfall (ris, 
kvistar,  
grenar, jord, gräs, löv etc)

930 kr/ton

Grovavfall, ej farligt avfall och 
elektronik

1 838 kr/ton

Felsorteringsavgift Avgift

Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som 
upptäcks i efterhand.  

Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften.

5000 kr/container 
och tillfälle

T.34. Utsättning och hämtning av container
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Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar. Kommunen ansvarar därmed för 
att detta avfall samlas in och transporteras bort från den fastighet där avfallet fi nns för att slutligen behandlas. Som 
utförare av tjänsten avses VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 

Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta avgiften omfattar admin-
istration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av tömningstjänst och inkluderar planering, framkörn-
ing, förberedelse för uppdraget samt transport från och till tömningsplatsen.  

Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt tömningstid och 
behandlingsavgift.  

Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  Det kan till exempel 
handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad över brunnslocket, brunnen eller brunns-
locket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong) 3 844 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 7 047 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl 641 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 407 kr/kärl

H. HÄMTNING AV LATRIN
Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fj ärde vecka under 
sommarperioden, vecka 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften ingår hämt-
ning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav att ha abonnemang för 
att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med ordinarie tur. (Se tabell T.36)

T.35. Hämtning av farligt avfall

T.36. Hämtning av latrin

G. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL
Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinnings-
centralerna (Återbruken). Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter 
beställning, se tabell T.35. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus. Vid beställ-
ning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överlämnandet 
ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. 
I avgiften ingår hämtning och behandling.
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Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 738 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkommande brunn

Behandlingsavgift Avgift

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 199 kr/m3

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående avgifter) Avgift

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning.  314 kr/tömning

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00.) 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3 109 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter beställning, all 
övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00) 

4 666 kr/tömning

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid (vard-
agar 07.00-16.00)  

3 109 kr/tömning

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

157 kr/10 m 
utöver 25 meter

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig 392 kr/tillfälle 

T.37. Tömning av slam

Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före tömning. Om avbok-
ning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera kunden enligt följande:   

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen befinner sig hos denne, 
och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så debiteras den fasta avgiften. 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning redan gjorts, så debiteras 
både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie tömning.  

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon annan redan utfört 
tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos fastighetsägarens kommun för tillsyn.  

*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, handfat, dusch och badkar samt tvätt och 
tvättmaskin. Kallas också gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp har en köksbrunn som 
ska slamsugas. 
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J. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER  
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

J.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, kan 
abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning av 
matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan tecknas 
för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar 
framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och 
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per år. 
Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år.  
Se tabell T.39.

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på  
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m 
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial i säck,  
alternativt filterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 720 kr/tömning

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande.  
Fast pris upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 665 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle

I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial, se tabell T.38. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls föreskrifterna så 
att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

T.38. Fosforfilter

T.39. Abonnemang tömning av fettavskiljare
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J.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller vid 
behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även användas för 
tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Avgiften består 
av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten.  
Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället. Se tabell T.40.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning,  
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

K. AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre skrifterna.  
Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd. Se tabell T.41.

T.40. Behovsbaserad tömning av fettavskiljare

T.41. Undantag från avfallsföreskrifter
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Postadress: Box 140, 721 05 Västerås
Besöksadress: Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

vafabmiljo.se
kundservice@vafabmiljo.se
021-39 35 00

Tillsammans 
räddar vi världen 
lite varje dag!
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Huvudkontor: Gasverksgatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00  Fax 021-33 51 50  Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 
 

 
 
 
Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden av avfallstaxan med 
införande 1 januari 2023. 
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C.1 Extra hämtningar och budningar 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 

 

Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 
 
C.1 Extra hämtningar och budningar 
  

Tjänst   Avgift  
Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck  

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, utförs inom 
3 arbetsdagar från beställning) 

 
475 kr/hämtning  

Budning bottentömmande behållare och container 
som töms på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift 
utöver ordinarie abonnemang. 

 
895 kr/tömning och 

behållare  

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till 
matavfallskärl vid mer än 1 leverans per år för småhus 
och vid mer än 6 stycken leveranser per år för 
flerbostadshus och verksamheter.  

 
 
 

450 kr/leverans 
 

 

 

Motivering till ändringen 
I tabellen i nuvarande taxedokument står det felaktigt att två leveranser av matavfallspåsar 
ingår årligen för småhus, och utöver dessa två leveranser så tas en avgift ut. Det korrekta ska 
vara att en leverans ingår till småhus, och utöver det tas en avgift ut.  
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Avsnitt C.2. Dragavstånd och manuell hämtning 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl 
gör det orimligt att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om 
dragavstånd efter bedömning av VafabMiljö krävs kommer extra avgift tas ut.  
 
Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan 
trånga passager eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar 
per år och antal kärl) beräknas en total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt 
C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragavstånd.  
 
Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger 
abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel 
väg från fordonets placering - mitten på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld 
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(sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts 
med hjälp av mäthjul.  
 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står. 
 
Motivering till ändringen 
VafabMiljö önskar stöd i taxan för hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten och förs in i taxedokumentet. Redan 
nu tillämpas taxan i enlighet med förslaget. Beslut om tillvägagångssättet har fattats av 
förbundsledningen den 210622.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Sedan den 1 april 2022 finns en taxa för insamling av returpapper där olika möjligheter att 
samla in returpapper anges. Returpapper blev ett kommunalt avfall från den 1 januari 2022. En 
av de möjligheterna är tjänsten som beskrivs under avsnitt D1. BNI-abonnemang returpapper.  
 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 
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Förslag ny beskrivning samt tabell som föreslås ersätta den befintliga texten och tabellen i 
taxedokumentet: 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
D.1 BNI-abonnemang returpapper  
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa 
bostadsnära insamling (BNI) av returpapper och kontorspapper för:  
• Ägare till flerbostadshus  
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering 
 • Organisationer, företag och kommunala verksamheter  
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, 
Västerås, se tabell T.30.  
 
Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så 
behövs ingår. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i 
samråd med VafabMiljö.  
 
Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av 
VafabMiljö. Behållare för returpapper samt placering ska alltid godkännas av VafabMiljö. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med VafabMiljö. 
I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 
 
Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning. 
 
 
Tabell T.30 BNI-abonnemang för Returpapper 

Hämtningsavgift 
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd. 

Kärlstorlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år * 

Kärl mellan (dvs mindre än 370 liter) 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år 

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år 

Bottentömmande behållare max 5 kbm 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år - 

Containerhämtning max 8 kbm 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år  - 

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

 
 
Motivering till ändringen 
I nuvarande avfallstaxa finns tre olika kärlstorlekar för BNI-returpapper (190, 370 samt 600-660 
liter). Avgiften för ett 600-660 liters kärl är dubbelt så hög jämfört med ett 370 liters kärl 
samtidigt som tömningskostnaden i princip är lika stor. Tanken med den differentieringen var 
att få ett ekonomiskt incitament för att arbeta bort alla 600-660 liters kärl, som riskerar att bli 
för tunga och orsaka arbetsmiljöproblem. 
 
 
Förslaget till ändring innebär att taxan för BNI-returpapper renodlas och anpassas till de 
tömningsbehov som finns och samtidigt minskas risken för arbetsmiljöproblem. Bedömningen 
är att det i framtiden räcker med två kärlstorlekar för returpapper: 
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• Kärl mellan - dvs mindre än 370 liter  

• Kärl stort - dvs 370 liter eller större  
  
Under det pågående arbetet med BNI-abonnemangen för returpapper har vi upptäckt att det 
finns betydligt fler 600-660 liters kärl än beräknat som fortfarande används. Denna justering av 
avfallstaxan ger möjligheten att byta ut 600/660 liters kärl där det är motiverbart och i den 
takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt för VafabMiljö.  
  

97



 

 

 8 (15) 

  
  

 

Avsnitt E Hämtning av grovavfall samt trädgårdsavfall i kolli 
 

Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 

Förslag ny beskrivning som föreslås ersätta den befintliga texten i taxedokumentet: 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I 
KOLLI  
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken) då det ingår i grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter 
kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   
  
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten 
kan beställas av fastighetsägare eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet 
stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyldighet så gäller punkt 3 i taxan.    
 

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier 
under punkt E:1. Tjänsten kan nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd 
hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och 
bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat. 
  
E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods som uppfyller nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt 
grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 
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• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 

• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
o Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
o Längd; 2 m och max 25 kg  
o Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   

• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar 
tillkommer extra debitering, se tjänst E:2.  

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden 
används för att verifiera innehållet i ordern och ska överensstämma vid 
hämtningstillfället.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 

• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt 
att inte utföra hämtningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till 
Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten 
att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av 
grovavfallscontainer.  

  

  

E:1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods  

Avgift  

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, 
hämtas av en person.   
 
Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan 
nämnda begränsningar tillkommer extra debitering, se tjänst 
E:2.   

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

  

 

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   

• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. 
VafabMiljö utför inte nedmontering av möblerna. 

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas.   

• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö 
rätten att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller 
beställning av grovavfallscontainer.  

• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  

• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen 
nedan. 
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• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.   
  

  

E:2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   Avgift  

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej 
paketeras.   

• Maxvikt; 50 kg.  
  

800 kr samt tillkommande 
avgift för extra personal.   

Extra personal (minimidebitering 1 timme)  350 kr per påbörjad timme  
  
  

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) 
omfattas av tjänsten hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.   

 

 

Motivering till ändringen 
Den nuvarande taxan tillhandahåller inte de verktyg som behövs för att kunna hantera 
avvikelser eller arbetsmiljöproblem. En övre gräns har tillkommit för att förtydliga att tjänsten 
är en service till hushåll som inte själva har möjlighet att lämna grovavfall på Återbruket. Det är 
alltså inte en tjänst för tömning av hela bohag vid dödsbon eller liknande. 
 
Arbetsmiljölagstiftningen sätter gränserna för hur tunga kollin som kan hämtas. En ändring 
som gjorts är att sänka den maxvikt som kan hämtas från 50 kg till 25 kg.  
 
Avgiften har justerats från 500 kr till 800 kr. Detta för att kostnaderna för att utföra tjänsten 
har ökat; till exempel ändrade kostnader för löner, fordon och drivmedel. Efter den föreslagna 
höjningen överensstämmer avgiften bättre med de verkliga kostnaderna. 
 
Sedan den 1 januari 2022 är returpapper ett kommunalt avfall. Tjänsten har därför 
kompletterats att även omfatta hämtning av returpapper.  
  

100



 

 

 11 (15) 

  
  

 

Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 
 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 

Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 
Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan lämnas på Återbruken, vilket för privatpersoner 
ingår i grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av kommunalt trädgårdsavfall och 
grovavfall i tillfälligt uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas till exempel vid 
mindre renoveringar, garagerensningar eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
i kärl för restavfall.  
 
Containern får inte innehålla elektronik eller farligt avfall, detta måste hanteras separat. 
Felsorteringsavgift kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av containern. 
 
Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid 
godkännas av VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta vår kundservice för 
prisuppgift.  
 
Avgifterna avser tömning av containern samt behandling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  
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Tillhandahållande av container Avgift  

Utsättning av container 1 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 397 kr/container 

  

Tömning Avgift 

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/container 

  

Behandling Per ton 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, 
grenar, jord, gräs, löv etc) 

930 kr/ton 

Grovavfall, ej farligt avfall och elektronik  1 838 kr/ton 

  

Felsorteringsavgift Avgift 

• Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som upptäcks i 
efterhand.  

• Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften. 

5000 kr/container och 
tillfälle 

 
 
Motivering till ändringen 
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram i början av 2020 som beslutades på delegation av 
förbundsdirektören den 13 februari 2020.  
 
Sedan dess används taxan för debitering av kund men den saknas fortfarande i 
taxedokumentet. I samband med revidering av taxedokumentet bör den nya tabellen som 
inkluderar grovavfall i tillfälligt uppställd container införas.  
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Avsnitt I Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Vissa begrepp har förtydligats för att ge ett bättre stöd för tillämpningen av taxan. Den 
kursiva röda texten visar sådana förändringar av texten) 
 

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk.  
Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar.   
Kommunen ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Som utförare av tjänsten avses 
VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 
 
Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta 
avgiften omfattar administration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av 
tömningstjänst och inkluderar planering, framkörning, förberedelse för uppdraget samt 
transport från och till tömningsplatsen.  
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Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt 
tömningstid och behandlingsavgift.  
 
Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  
Det kan till exempel handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad 
över brunnslocket, brunnen eller brunnslocket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är 
snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 
 
Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före 
tömning. Om avbokning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera 
kunden enligt följande:   
 

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen 
befinner sig hos denne, och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så 
debiteras den fasta avgiften. 
 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning 
redan gjorts, så debiteras både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie 
tömning.  
 

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon 
annan redan utfört tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos 
fastighetsägarens kommun för tillsyn.  
 

Fast avgift  Avgift 

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 

minireningsverk. Alla tank- och brunnsvolymer.  

713 kr/tömning 

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning 

i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. 

Förutsätter att slamfordonet ej behöver flyttas. 

0 kr för tillkommande 

brunn  

Behandlingsavgift Avgift 

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek. 192 kr/m3 

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående 

avgifter) 

Avgift 

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning. 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00.) Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3004 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter 

beställning, all övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00) 

4508 kr per tömning 

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid 

(vardagar 07.00-16.00)  

3004 kr/tömning 

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-

metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.  

152 kr/10m m utöver 

25 meter 

  

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift 

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig  379 kr/tillfälle  
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*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, 

handfat, dusch och badkar samt tvätt och tvättmaskin. Kallas också 

gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp 

har en köksbrunn som ska slamsugas. 

 

 

 

 

Motivering till ändringen 
Slam är liksom övrigt avfall som omfattas av avfallstaxan ett kommunalt avfallsansvar. 
VafabMiljö ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Dock finns problem med att 
fastighetsägare väljer annan utförare än VafabMiljö. Genom att anlita annan entreprenör 
hindras VafabMiljö att leva upp till det kommunala avfallsansvaret. Det nuvarande 
taxedokumentet tillhandahåller inte verktygen som VafabMiljö behöver för att kunna arbeta 
för att fler fastighetsägare ska anlita VafabMiljö som utförare.  
 
 
 
 
 
 

*** 
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Interpellation om lokalt slakteri 
 

 

 

Den 29 april 2014 lämnades en motion om lokalt slakteri in av Erik Åberg (Mp). Motionären föreslog 
att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera ett lokalt slakteri i 
kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och intresseorganisationer i kommunen. 

Motionen ansågs besvarad i kommunfillmäktige och som del av svaret nämndes att denna fråga 
kunde ingå i uppdraget för projektledaren för Grönt kompetenscentrum. 

Därav undrar vi nu om frågan om lokalt slakteri finns med i Grönt kompetencentrums arbete samt i 
sådana fall hur man arbetar med frågan. 

 

Ingela Kilholm Lindström 

Miljöpartiet de Gröna i Sala 
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Medborgar 1 (1)  
2022-09-16 

  
    
    

 
Stab, Kanslienheten 
 

 

 
 

 
 

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-26 

Följande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inkommit till 
kommunfullmäktige:  

Motioner 
Inga inkomna motioner under perioden 

Medborgarförslag 
1. Medborgarförslag om boulebana på torget, dnr 2022/755 

Medborgarförslaget är inlämnat av Gunnel Sellgren. 
Kommunfullmäktiges presidium har 2022-08-10 överlämnat 
medborgarförslaget tillkultur-och fritidsnämnden för hantering och 
eventuell åtgärd. 

2. Medborgarförslag om Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation 
av stöd för särskilt begåvade elever, dnr 2022/811 

Medborgarförslaget är inlämnat av Lars Davidsson. 

Interpellationer 
Inga inkomna interpellationer under perioden.  

Frågor 
Inga inkomna frågor under perioden 
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Sala Kommun      Medborgarförslag till kommunen 
Kommunfullmäktige   
Box 304, 733 25 Sala 

Kontaktperson och förslagsställare: 
Lars Davidsson 

 

 

Till Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt 
begåvade elever

Skollagen ändrades 2010 och det står numera i klartext att ”Elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling”. Samma år publicerade professor Roland S Persson en stor 
undersökning där 287 särskilt begåvade svenskar deltog, varav 92% upplevt att de inte fått stöd och 
förståelse från sin omgivning under sin skoltid. 

Skolverket släppte 2015 ett omfattande stödmaterial om särskilt begåvade elever (ca 5% av 
populationen, dvs ca en i varje skolklass), men det råder tyvärr fortfarande stor okunskap om 
särskild begåvning i stora delar av skolvärlden, enligt återkommande vittnesmål i de föräldranätverk 
som finns. 

Skolinspektionen larmade 2016 om att ”På en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna att 
de får för lite utmaningar” (en tredjedel i genomsnitt över landet), baserat på en enkät med svar från 
42 000 niondeklassare. Samma rapport visar att en tredjedel av pedagogerna i grundskolan tycker 
att det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt tillsammans (även här två 
tredjedelar på vissa skolor, framgår av Skolverkets SIRIS-enkäter). Problemet är så allvarligt att 
bristande utmaningar listades överst på Skolinspektionens lista över utvecklingsbehov i deras 
efterföljande årsrapport och i rubriken till generaldirektörens krönika om årsrapporten. 

Hårdast drabbade blir förstås de särskilt begåvade eleverna, som får ännu mindre andel utmaningar 
och dessutom är mer beroende av utmaningar för sitt välbefinnande. Att år efter år vänta in andra 
elever tar inte bara ifrån dem möjligheten att utveckla studieteknik och frustrationstolerans, för det 
som tänjer deras kapacitet, utan leder ofta till utåtagerande eller inåtvändhet. Det hör inte till 
ovanligheten att barnen blir hemmasittare och många presterar t.o.m. under snittet i skolan. Det 
framförs ibland argument på temat att särskilt begåvade barn måste hållas tillbaka av rättviseskäl 
och för att andra barn inte ska bli av med ett användbart draglok och kanske även en gratis 
hjälplärare i klassen, men de kan lika gärna bli ett stökigt störmoment om de inte ges samma rätt 
som andra elever att få den undervisning som de har behov av. 
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För en del särskilt begåvade elever ”krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare 
kan hantera inom klassen”, enligt Skolverkets stödmaterial, så ansvaret kan inte lämpas över på den 
enskilda läraren. Det ska inte heller glömmas bort att särskilt begåvade bland nyanlända och 
socioekonomiskt utsatta elever är i extra stort behov av systematiserat arbete då de idag upptäcks 
ännu mer sällan än andra särskilt begåvade och därmed inte får den hjälp de behöver. 

Av föräldranätverken framgår att det i många fall inte ens räcker till med de spetsutbildningar som 
finns och dessutom behövs stora anpassningar redan i lägre årskurser. Det berättas även om hur 
tandlöst dagens sanktionssystem är i praktiken, så det går tyvärr inte att luta sig tillbaka och tro att 
allt redan är löst i och med det regelverk som är på plats, ansvar som är utdelat och information som 
finns tillgänglig för den aktive. Med utgångspunkt i en handlingsplan behöver inte minst kunskap 
spridas och attityder lyftas till ytan och arbetas med. 

Med bakgrund av vad jag skrivit ovan vill jag härmed inkomma med ett 
medborgarförslag att kommunen, med utgångspunkt i SKRs 
”Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016”, utvecklar och 
implementerar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i 
kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda. SPSM kan 
kontaktas som stöd i arbetet. 

Förslagställare

__________________________________________________
Ort, datum och underskrift

Länkar för mer information om särskild begåvning: 

SKRs (f.d. SKLs) Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016 

https://www.lulea.se/download/18.264cc79b16756691303113bf/1544451592819/
Handlingsplan%20s%C3%A4rskilt%20beg%C3%A5vade%20barn%20och%20elev
er%202016.pdf
 
Skolverkets stödmaterial
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/sarskilt-begavade-elever
Särbegåvningsportalen (länkar till svenska hemsidor om särskild begåvning)  
https://särbegåvning.se

126



127


	Kallelse till kommunfullmäktige 2022-09-26
	Anmälningsärenden
	Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-26
	Beslut om entledigande av nämndeman
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Rapport från inspektion av Överförmyndaren i Sala kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	KFN  § 78 Medborgarförslag om Evenemangscheck till aktörer som medverkar under Kulturnatta inklusive yttrande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	KFN  § 79 Medborgarförslag om att utveckla naturspåret vid Bråsta till ett elljusspår inklusive yttrande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	IN § 195 Statistikrapport jml 16 kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS - kvartal 2 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Handlingsprogram för skydd mot olyckor från 2022 
	KS § 135 Handlingsprogran för skydd mot olyckor från 2022
	Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022-2024 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Handlingsprogram Sala 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33


	Förslag till ny avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund
	KS § 137 Förslag till ny avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund
	Förslag till ny avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46

	Protokollsutdrag § 526 Korrigeringar av taxan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	IT-policy
	KS  § 138 IT-policy
	IT-Policy - missiv
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	IT-Policy reviderad 2022-06
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om lokalt slakteri
	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om lokalt Slakteri
	KF § 109 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om lokalt slakteri

	Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer, frågor
	Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-26
	Medborgarförslag om boulebana på torget_Maskad
	Medborgarförslag om handlingslan för identifikation av stöd för särskilt begåvade elever_Maskad
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3





