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'ii sALA r;; KOMMUN 

§ 208 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013(330 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 

INLEDNING 
Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under 
vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämnings
reserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjustering
ar är negativt De kommuner som vill tillämpa RUR måste besluta om hur reserven 
ska hanteras. Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige ska besluta om. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/193(1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 
Bilaga KS 2013/193(2, riktlinjer 

Lennart Björk föredrar ärendet. Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013(193(2, samt 
att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013(193(2, samt 

att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

l ~)fL 
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St\lt\ Bilaga KS 2013/193/1 
KOMMUN 

1{2) 
2013-05-16 

MISSIV 

SALAKOM UN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

EKONOMIKONTORET 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Ink. 2013 -08· 2 7 

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kom
muner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. 

Från och med l januari finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingel
ser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 
reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förut
sättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att 
tillämpa, de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 
Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta 
om. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För att motsvara 
kravet på god ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall inte att intäkterna täcker 
kostnaderna. För att kravet på god ekonomisk hushållning ska uppnås bör resultatet ligga 
på en nivå som realt konsoliderar ekonomin, vilket innebär en nivå där varje generation 
står för sina egna kostnader. 

Balanskravet 

Balanskravet, som är underordnat kravet på god ekonomisk hushållning, innebär att bud
geten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat 
skulle uppstå ska enligt kommunallagen det minskade egna kapitalet som följer av detta 
återställas inom tre år. 

Resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagens 8 kapitel, 3 d § får reservering till en RUR göras för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av an
tingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger 

En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk utjämning eller 
Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 



Syftet med RUR är att man ska kunna täcka ett balanskravsunderskott, som uppstår pga 
konjunktursvängningar (lågkonjunktur). På så sätt skapas större stabilitet for verksamhet
erna. 

I praktiken är det svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut (både på forhand och i 
efterhand), hur omfattande den är och att slå fast hur en utjämning av konjunkturen ska gå 
till. 

I forarbetena till den forändrade lagstiftningen ges ett vägledande riktmärke for hur en 
lågkonjunktur kan definieras nämligen att gå direkt på det underliggande skatteunderla
get. 

En prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget for riket järnfort med den ge
nomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren kan användas som riktvärde for när uttag 
ska få göras ur RUR. 

En annan forutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, dvs så mycket 
som krävs for att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. 

Två kriterier for att disponera RUR ska alltså samtidigt vara uppfYllda: 

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genom
snittliga utvecklingen de senaste tio åren 
Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven fil.r användas for att nå upp 
till ett nollresultat 

De medel som kan reserveras till RUR är överskott som har uppkommit i boksluten från 
20 lO och framåt. Aren 20 lO och 2011 finns inte forutsättningar for reservering. Ar 2012 
kan 15,1 mkr reserveras. 

Beslut om kommande års reservering bör fattas i samband med budgetbeslutet I samband 
med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. Vid reservering ska lagstift
ningens minimikrav följas ( enprocents- respektive tvåprocentsregeln J. En samlad bedöm
ning bör göras om det finns forutsättningar i ekonomin for reservering. 

Reserveringen innebär en "öronmärkning" av det egna kapitalet och redovisas inte över 
resultaträkningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjerna for god ekonomisk hushållning 

att införa en resultat utjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna for god ekonomisk hus
hållning 

att 15, l mkr ska reserveras från 2012 års resultat till resultatugämningsreserven 

Ekonomikontoret 

Lennart Björk 
ekonomichef 
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~~b~ Bilaga KS 2013/193/2 
1(2) 

2013-05-16 
RIKTLINJER 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

SALA KOM U 
Kommunstyrelsens törvaltrrlng 

Ink. 21113 ·08- 2 7 

Riktlinjer for god ekonomisk hushållning i Sala kommun 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. F ör att motsvara 
kravet på god ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall inte att intäkterna täcker 
kostnaderna. För att kravet på god ekonomisk hushållning ska uppnås bör resultatet ligga 
på en nivå som realt konsoliderar ekonomin, vilket innebär en nivå där varje generation 
står för sina egna kostnader. 

Vad som är god ekonomisk hushållning för Sala kommun beslutas varje år i kommunens 
strategiska plan. 

Kommunens resurser ska användas så att god hushållning nås ur såväl ett finansiellt per
spektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål 
definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen 
sammantaget visar på en god måluppfYllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. 

Finansiella mål: 

Årets resultat ska uppgå till ett procentuellt överskott i relation till skatteintäkter, 
statsbidrag och utiämning. Resultatmålet kan tillfälligt variera pga av kommunen 
ej påverkbara omvärldsfaktorer. 
Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utiåmning ska vara större än nettokost
nadsökningen. 

Verksamhetsmål: 

Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag. 

Resultatutjämningsreserv (R UR) 

Kommunen ska ha en resultatutiämningsreserv (RUR). 

Syftet med RUR är att kommunen ska kunna täcka ett balanskravsunderskott, som upp
står pga en lågkonjunktur och på så sätt skapa större stabilitet för verksamheterna. 

Två kriterier gäller för uttag ur RUR. Båda kriterierna ska vara uppfYllda samtidigt. 

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genom
snittliga utvecklingen de senaste tio åren 
Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven !ar användas för att nå upp 
till ett nollresultat 



Reservering till RUR får göras för att u~ ämna intäkter över en konjunkturcykel med 
högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 

En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk utjämning eller 
Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk u~ämning, om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

Beslut om kommande års reservering bör fattas i samband med budgetbeslutet I samband 
med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. Vid reservering ska lagstift
ningens minimikrav följas (enprocents- respektive tvåprocentsregeln j. En samlad bedöm
ning bör göras om det finns förutsättningar i ekonomin för reservering. 
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2013-06-04 

09:41 

Resultatutjämningsreserv 
bokslut bokslut bokslut budget budget 

2010 2011 2012 2013 2014 
eget kaQital inkl Qensionsskuld 
eget kapital 490620 503111 542381 526644 554028 
pensionsskuld ansvarsförbindelsen -523835 -574507 -573752 -577577 -616783 
summa EK -33215 -71396 -31371 -50933 -62755 

Skatt , bidrag utjämning, resultatmål 

Skatt 726075 789877 819936 835180 884700 
bidrag, utjämning 233759 238074 237756 247484 232569 
summa 959834 1027951 1057692 1082664 1117269 
1% resultatmål 9598 10280 10577 10827 11173 
2% resultatmål 19197 20559 21154 21653 22345 

Balanskravsutredning 
resultat före balanskravsutredning 79324 12491 39281 8997 2651 
reavinst -68824 -10605 -2978 o o 
resultat efter balanskravsutredning 10500 1886 36303 8997 2651 

Resultatutjämningsreserv 
resultat efter balanskravsutredning 10500 1886 36303 8997 2651 
2% resultatmål -19197 -20559 -21154 -21653 -22345 
summa -8697 -18673 15149 -12656 -19694 

att reservera till resultatujmningsreserv 
som en notering i eget kapital o o 15149 o o 
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(lllllllll SALA Bilaga KS 2013/202/1 ICi.1J KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 

Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista föreslås bli reviderad enligt bifogat 
underlag samt att gälla from 2013-09-1 O. 

• Ny kommunchef är anställd sedan 2013-08-19. 
• En fritidsutveck1are har rekryterats till Kultur- och fritidskontoret 
• Ändring av ersättande beslutsattestant på Personalkontoret. 
• Ändrad titel för ordinarie beslutsattestant på Tekniska kontoret, från 

administrativ cheftill verksamhetsutvecklare/stf kontorschef. 

~e)!i~iderjngarna ;:anges IJed kursiv stil samt med streck i kanten. 
j /! J 

(j~t/at4u~ 
Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 
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Ansvar 

10000000-
19999999 

10000000 

10100000-
10299999 

10100000 

10110000 

10120000 

10130000 

21000000 

10131000 

10140000 

10150000 

10200000 

10210000 

10220000 

l (4) 
Bilaga KS 2013/202/2 

Attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning 2013 
Gäller from · 2013-09-1 O 

! nu11~~~r~~~e;] 
Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

ilnk ?!ll?- il'l. 04 
Kommunstyrelsens Kommunchef l 
förvaltning Jenny Nolhage ~J,SJ[;/!8 

Kommunchef Kommunchef Ekonomichef 
Jenny Nolhage Lennart Björk 

Personalchef 
Jane Allansson 

~edborgarkontor Kontorschef Enhetschef 
Silvana Enelo-lansson Christofer Berg 

Information Enhetschef Informationssekreterare 
Christofer Berg Pelle Johansson 

Reception/Turistbyrå Enhetschef Informationssekreterare 
Christofer Berg Pelle Johansson 

Juridisk enhet Enhetschef 
Virve Svedlund 

Konsumentrådgivning Enhetschef Konsumentsekreterare 
Virve Svedlund Christina Lundin 

Hellström 

Överförmyndare Enhetschef Handläggare 
Virve Svedlund Therese Olsson 
Kontorschef 
Silvana Enelo-J ansson 

Energirådgivning Enhetschef Energirådgivare 
Christofer Berg Per Skog 

Samhällsutveckling Enhetschef Samhällsplanerare 
Christofer Berg Anders Johansson 

Risk- och säkerhet Enhetschef Trygghetssamordnare 
Christofer Berg Per Skog 

Kansli Kontorschef Enhetschef 
Silvana Enelo-J ansson Christofer Berg 

Kontorsservice Enhetschef Arbets! edare 
Christofer Berg Nina Nilsson 

Operatör 
Birgitta Lindborg 

IT-enhet IT-chef IT -samordnare 
Peter Tejne Daniel Lingblom 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

10230000 Administrativ enhet Enhetschef 
Gunilla Pettersson 

10300000- Kultur- o Fritidskontor Kontorschef Teamledare 
10499999 Roger Nilsson Elin Jansson 

Badmästare 
Elinor Lingblom 

10320000 Kulturkvarteret Täljstenen F öreståndare 
Anki Ohlson 

10330000 Fritidskonsulent uppföljning Informatör 
Elizabeth Söderström 

10410000 l :e idrottsplatsvaktmästare l :e idrottsplatsvaktmästare 
Tommie Silversten 

10430000 Fritidsurvecklare Fritidsurvecklare 
Ake Lantz 

10440000 Fritidskonsulent Fritidskonsulent 
fritidlomsorg Åse Liten 

10450000 Ungdomslokalen Fritidsledare 
Björn Rojling 

10460000 Aktivitetssamordnare Aktivitetssamordnare 
Lena Larsson 

11000000- Personalkontor Personalchef Lönestrate g 
11999999 Jane Allansson Madeleine Hammarström 

HR-konsult 
Karin Danielsson 
HR-konsult 
Marianne Saruppala 

14000000- Ekonomikontor Ekonomichef Controller 
14999999 Lennart Björk Inger Lindström 

Redovisningsekonom 
Anna Cedervång 

03014000 Balanskonton Ekonomihandläggare 
Daniel Ahlin 
Ekonomihandläggare 
Inger Dellbeck 
Ekonomihandläggare 
Ulla Wahlström 
Ekonomihandläggare 
Britt-Marie Larsson 
Ekonomihandläggare 
Helena Lindqvist 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

12000000- Samhällsbyggnadskontor Kontorschef Enhetschef 
12999999 Magnus Holmberg Muhr Dan-Ola Norberg 

Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 
Tf enhetschef 
Anders Dahlberg 

12000000 Planering/Utveckling Tf enhetschef 
Anders Dahlberg 

12100000 Samhällsfinansierade Tf enhetschef 
transporter Anders Dahlberg 

12200000 Administration Kontorschef 
Magnus Holmberg Muhr 

12201000 Bostadsanpassning Handläggare 
Ing-Marie Svensson 
Handläggare 
Marlene Eirud 
Handläggare 
Sara Jemberg 

12210000 Byggenhet Enhetschef 
Dan-Ola Norberg 

12220000 Miljöenhet Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

12221000 Alkoholtillstånd/tillsyn Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

15000000- Tekniskt kontor Kontorschef 
15999999 Göran Åkesson 

Verksamhetsutvecklare/ 
stf kontorschef 
Margareta Furenmo 

15900000 Kostenhet Kostchef 
Christine Jirving 

18000000- Räddningstjänst Tf räddningschef Stf räddningschef 
18999999 Ove Jansson Dick F orsberg 

19000000- Krisberedskap Tf räddningschef Beredskapsplanläggare 
19999999 Ove Jansson Rickert Olzon 

20000000 Revisionen Ordfårande 
Sven Erik Carlsson 



Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

9 Finansförvaltning Ekonomichef Controller 
Personalomkostnader Lennart Björk Inger Lindström 
Kapitalkostnader Redovisningsekonom 
skatteintäkter, utjämningsbidrag 

Anna Cedervång Generellt statsbidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Avskrivningar 
Extraordinära kostnader/intäkter 
Pensionsskuldsförändringar 



§ 63 

Jusqp~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-27 

Remiss om Boverkets förslag på regeländring för 
fler bostäder åt unga och studenter 

INLEDNING 

Dnr SBU 2013.195 

Ärendet gäller en remiss. Regeringskansliet har inbjudit bland annat Sala kommun 
att lämna synpunkter på Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt 
unga och studenter. 

Beredning 
Se remiss från Regeringskansli et, 2013-07-03, bilaga 1 
Se förslag till yttrande, 2013-08-14, bilaga 2 

Dan Ola Norberg föredrar ärendet 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, 

att anta yttrande över Boverkets förslag på regeländring för fler bostäder åt unga 
enligt förslag till yttrande, bilaga 2. 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

Utdrag 
<s>KnmmJlrtscyttel$1!11' 

Akt 

Utdragsbestyrkande 
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1 (2) 
2013-08-14 

Bilaga KS 2013/203/1 DNR: SBU 2013-0019S 

Sou § b'l:> ; z 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt Samhällsbyggnadsutskottet 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 

Remiss om Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder 
åt unga och studenter. 

Regeringskansliet har inbjudit bl.a. Sala kommun att lämna synpunkter på Boverkets 
förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter. 
Samhällsbyggnadsutskottet har fått i uppdrag att yttra sig över förslaget varefter 
ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Regeringskansliet vill i denna remiss endast ha synpunkter på Boverkets förslag till 
lag- och förordningsförändringar enligt bilaga 2 och bilaga 3. 

l ändringarna ingår att man definierar begreppen studentbostad och 
ungdomsbostad, och för dessa sänker kraven på utformning och tillgänglighet vid 
vindsinredningar. 

Bo verket föreslår även ändring i reglerna om tillfällig användning så att man får en 
överensstämmelse mellan vad som anges vid utformande av planbestämmelser och 
för vad man kan bevilja bygglov. Ändringen innebär att man redan från början kan 
bevilja bygglov för tillfällig användning under en längre tid, inte som nu enbart för 
fem år, och att den totala tiden för tillfällig användning ska vara högst tio eller 
femton år (här finns alltså två alternativa förslag). 

Man föreslår också att det inte ska behövas tekniskt samråd eller kontrollansvarig 
vid flyttning av enstaka enkel byggnad. 

Förslag till beslut: 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att som yttrande till 
regeringskansliet uttala att man ser positivt på de sänkta kraven på utformning och 
tillgänglighet för student- och ungdomsbostäder vid vindsinredningar, att man 
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också är positiv till förändringarna vad gäller tillfällig användning och då förordar 
den längre maxtiden, femton år, och att kommunen inte har några synpunkter när 
det gäller kraven på tekniskt samråd och kontrollansvarig vid flyttning av enstaka 
enkel byggnad. 
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Förord 
Det behövs fler bostäder till våra ungdomar och studenter. Detta märks 
inte minst vid terminsstarten i storstadsregionerna och i de större hög
skoleorterna. Drygt hälften av landets kommuner uppger att de har brist 
på bostäder fdr ungdomar. 

Mot bakgrund av denna brist på bostäder f6r unga och studenter har 
regeringen uppdragit åt Boverket att se över de regelverk som påverkar 
byggandet. Boverket ska föreslå f6rändringar av regelverket som under
lättar och stimulerar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Verket 
ska också genomf6ra informationsinsatser fdr att klargöra vilka möjlig
heter som det finns att bygga och utforma student- och ungdomsbostäder 
med dagens regler. 

Boverket vill rikta ett stort tack till berörda myndigheter och organi
sationer som bidragit med erfarenheter och synpunkter till denna rapport. 

Rapporten har tagits fram av Peter Johansson (projektansvarig), Björn 
Fredljung, Kerstin Hannrup, Ingrid Hernsell, Joakim Iveroth, Ulrica 
Lidfors, Magnus Lindqvist, Maria Rundqvist, Lena Saksi och Per 
Stenholm. 

Karlskrona juni 20 13 

Janna Valik 
generaldirektör 
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Bilaga 3 Författningskommentarer 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
1 kap.4 § 
Paragrafen utökas med definitioner av begreppen studentbostad och 
ungdomsbostad med anledning av att dessa begrepp infors i 8 kapitlet. 

Med studentbostad avses en bostad avsedd for studerande vid univer
sitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Bostaden ska 
således vara avsedd att upplåtas till personer som bedriver studier vid. 
sådana utbildningsanstalter. I vilken utsträckning de boende ges rätt att bo 
kvar i bostaden sedan studierna har avslutats saknar betydelse fllr om en 
bostad ska omfattas av begreppet. Det är vanligt forekororoande att 
hyresbostäder upplåts till studerande med en begränsning i besittnings
rätten på så sätt att den villkoras av att hyresgästen fortsätter sina studier. 
Begreppet studentbostad omfattar både bostäder som upplåts med sådan 
begränsning och bostäder som upplåts utan sådan begränsning. En bostad 
upphör således inte att vara en studentbostad enbart av det skälet att den 
boende slutfor eller avbryter sina studier. 

Med ungdomsbostad avses en bostad avsedd för personer som inte är 
äldre än 30 år. Bostaden ska således vara avsedd att upplåtas till personer 
som inte är äldre än så. I vilken utsträckning de boende ges rätt att bo 
kvar i bostaden sedan de har överskridit den åldersgränsen saknar betyd
else for om bostaden ska omfattas av begreppet. 

Begreppen studentbostad och ungdomsbostad omfattar bostäder oav
sett i vilken form de upplåts. Defmitionerna är således inte begränsade till 
exempelvis upplåtelser med hyresrätt. 

Begreppen studentbostad och ungdomsbostad ligger till pd for 
lättnader i de krav på byggnader som uppställs i 8 kapitlet. Tillämpningen 
av defmitionerna av de båda begreppen aktualiseras därfor redan i 
samband med kommunernas bygglovsprövning, dvs. innan bostäderna 
finns och innan några upplåtelser av bostäder har ägt rum. Huruvida 
bostäderna i en planerad byggnad kommer att utgöra studentbostäder eller 
ungdomsbostäder får avgöras utifrån byggherrens uppgifter om 
byggnadens tilltänkta användning. 
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4 kap. 29 §, ändring mening 2 
Ändringen i paragrafen innebär en samordning med 9 kap. 33 § som 
reglerar tidsbegränsade bygglov. Den sammanlagda tiden f6r tillfällig 
användning av mark eller byggnader i detaljplaner är idag tjugo år. 
Någon samordning mellan bestämmelsen som reglerar tillfällig 
användning av mark eller byggnader i detaljplan skedde inte 2008 då 
maxtiden f6r tidsbegränsade bygglov sänktes från \iugo år till tio år. För 
att inre leda till tolkningsproblem om vilket lagrum som är överordnat bör 
maxtiderna vara lika. De båda lagrummen 4 kap. 29 § och 9 kap. 33 § bör 
därför samordnas tidsmässigt. 

8 kap. 7 § PBL, ny mening sist i stycke ett i (Tillgänglighet och 
användbarhet vid ändring av byggnad) 
Paragrafen innehåller bestämmelser om att utformningskraven enligt 
8 kap. l § och de tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § vid ändring 
och flyttning ska anpassas och avsteg kan göras. Vad gäller tillgänglighet 
ställs högre krav vid ändring och flyttning, där fär avsteg göras endast om 
det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och 
byggnadens standard år uppenbart oskäligt att uppfYlla kraven. Para
grafen kompletteras så att inredning av vind helt undantas från kraven på 
tillgänglighet ( utformningskrav och tekniska egenskapskrav) vad gäller 
student- och ungdomsbostäder om högst 35m2

• 

Med begreppet inredning av vind avses att ändra en byggnad så att 
vind som tidigare inte använts f6r annat ändamål än f6rvaring eller 
liknande nu ändras till användningen student-eller ungdomsbostäder på 
om högst 35 m2

• Det handlar inte om att öka byggnadens volym dvs. 
tillbyggnad utan om att börja anvånd~;t byggnadens vind för denna typ av 
bostäder. 

Regeln ~!iller oavsett hur många student- och ungdomsbostäder om 
högst 35 m som byggs på vinden. Regeln är inte begränsad till ett visst 
antal nya student- eller ungdomsbostäder om högst 35m2

• 

9 kap. 33 §, ändring stycke 2, alternativ a 
Paragrafens andra stycke ändras så att byggnadsnämnden ges möjlighet 
att direkt bevilja tio års tidsbegränsat bygglov. Byggnadsnämnden får 
liksom enligt nu gällande regler även medge lov f6r kortare tid eller inte 
alls. Det år enbart om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark som byggnadsnämnden måste 
bevilja tidsbegränsat bygglov. I övriga fall gör nämnden en prövning. Om 
lov beviljas f6r kortare tid än tio år, bör det även fortsättningsvis finnas 
möjlighet att ansöka om f6rlängning innan lovet går ut. Byggnadsnämn
den bör redovisa skälen till varför lov medges för viss tidsperiod. 
Sökanden bör i sin ansökan och eventuella ansökan om förlängning redo
visa hur en avveckling av åtgärden ska gå till. En ansökan'bm förlängning 
prövas förbehållslöst, vilket innebär ett beslut om förlängning eller 
avslag. Det går att ansöka om f6rlängning flera gånger. Om ansökan om 
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förlängning avslås ska åtgärden upphöra innan lovet går ut. En förläng
ning får dock aldrig överstiga tio år såvida det inte rör så kallade säsongs
lov i 9 kap. 9 § PBL. Prövningsgrunderna forblir oförändrade genom 
hänvisning till9 kap. 30-32 §§. Den sammanlagda maximala tiden for 
tidsbegränsade bygglov blir oförändrad i förhållande till gällande 
regel verk. 

9 kap. 33 §, ändring stycke 2, alternativ b 
Paragrafens andra stycke ändras så att byggnadsnämnden ges möjlighet 
att direkt bevilja femton års tidsbegränsat bygglov. Byggnadsnämnden får 
liksom enligt nu gällande regler även medge lov flir kortare tid eller inte 
alls. Det är enbart om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark som byggnadsnämnden måste 
bevilja tidsbegränsat bygglov. I övriga fall gör nänmden en prövning. Om 
lov beviljas flir kortare tid än femton år, bör det även fort-sättningsvis 
finnas möjlighet att ansöka om flirlängning innan lovet går ut. 
Byggnadsnämnden bör redovisa skälen till varfor lov medges for viss 
tidsperiod. Sökanden bör i sin ansökan och eventuella ansökan om 
förlängning redovisa hur en avveckling av åtgärden ska gå till. En 
ansökan om flirlängning prövas flirbehållslöst, vilket innebär ett beslut 
om förlängning eller avslag. Det går att ansöka om förlängning flera 
gånger. Om ansökan om flirlängning avslås ska åtgärden upphöra innan 
lovet går ut. En flirlängning får dock aldrig överstiga femton år såvida det 
inte rör så kallade säsongslov i 9 kap. 9 § PBL. Prövningsgrunderna 
forblir oflirändrade genom hänvisning till9 kap. 30-32 §§. Den 
sammanlagda maximala tiden for tidsbegränsade bygglov höjs med fem 
år. 

10 kap 14 §, nytt stycke 2 
Paragrafen reglerar när tekniskt samråd ska äga rum. Ett nytt undantag 
om när tekniskt samråd inte ska behövas vid flyttning av enstaka och 
enkel byggnad införs men med möjlighet for byggnadsnämnden att 
besluta annorlunda. Det inflirs också en möjlighet for byggnadsnämnden 
att besluta att flyttning av flera och enkla byggnader inte ska behöva 
tekniskt samråd. Tekniskt samråd ska liga rum om det krävs en 
'kontrollansvarig, samrådet inte är uppenbart obehövligt eller byggherren 
begärt ett sådant. Om nägot av dessa tre kriterier oberoende av varandra 
är uppfYllda ska teknisk samråd äga rum. Det är byggnadsnänmden som 
bedömer när ett tekniskt samråd är uppenbart obehövligt. Byggnads
nämnden har därmed rätt att kräva tekniskt samråd, även om det inte 
behövs någon kontrollansvarig. Genom att flyttning enligt definitionen i l 
kap. 4 § PBL, är att anse som nybyggnad, gör de flesta byggnadsnämnder 
bedömningen att tekniskt samråd behövs vid flyttning. För att tydliggöra 
att tekniskt samråd inte ska behövas vid flyttning av en ensåka och enkel 
byggnad, föreslås att detta fall explicit undantas i lagen. Båda kriterierna, 
enkel och enstaka, ska vara upp fy lida for att det tekniska samrådet ska 
kunna utgå. Är dessa kriterier inte uppfyllda ska tekniskt samråd äga rum 
och någon möjlighet att medge undantag från byggnadsnämndens sida 
finns inte. 

Formuleringen enstaka är vald for att betona att det är en byggnad som 
avses. I PBL förekommer ordet en bland annat i bestämmelserna om 
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bygglovfria åtgärder (komplementbyggnad/friggebod), men ska inte läsas 
som att det är begränsat i antalet till en. För att undvika tolkningsproblem 
om när en förenklad byggprocess kan tillämpas benämns byggnad i 
forslaget därfor med enstaka istället för en byggnad. För att undvika att 
bestämmelsen används vid flyttning av enstaka men komplicerad 
byggnad, kompletteras bestämmelsen med ordet enkel. Med enkel 
byggnad avses till exempel ett en- och tvåbostad där grunden inte flyttas 
eller en byggnadsmoduL En industrihall med stor spännvidd i takkonst
ruktionen kan inte räknas som en enkel byggnad, trots att den kanske i 
övrigt uppfyller kriterierna på att vara en enkel konstruktion. När bär
fOrmåga måste beräknas i en konstruktion !Or att vara säker på att den 
håller, så är det inte att anse som en enkel byggnad. Genom skrivelsen att 
byggnadsnämnden får besluta annat, finns det dock utrymme for bygg
nadsnämnden att kräva tekniskt samråd även vid flyttning av en enstaka 
och enkel byggnad om byggnaden eller marken är av sådan beskaffenhet 
att uppfOrandet eller grundläggningen blir komplicerad. Huvudregeln är 
dock att tekniskt samråd inte ska krävas vid flyttning av enstaka och 
enkel byggnad. 

Vid flyttning av flera och komplicerade byggnader är huvudregeln att 
ett tekniskt samråd ska äga rum, det vill säga en normal byggprocess. 
Ä ven flyttning av flera byggnader kan dock vara oproblematiskt, till 
exempel när flera byggnader är sammankopplade intill varandra på 
marknivå. Det är därfOr viktigt att det finns utrymme för en annan 
bedömning. Regeln bör därfor kompletteras med en möjlighet for 
byggnadsnämnden att medge undantag från kravet på tekniskt samråd 
också vid flyttning av flera och enkla byggnader. För att byggnadsnämn
den ska fa medge undantag krävs alltså att byggnaderna är enkla. 

Plan- och byggförordningen (2011 :338) 
7 kap. 5 §ny p 4 (nuvarande punkt 4 blir punkt 5 etc.), följdändring 
stycke 2 
Ett nytt undantag inftlrs i paragrafen som reglerar när kontrollansvarig 
inte behövs. Av l O kap. 9 § PBL foljer att det ska finnas en kontroll
ansvarig for varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför 
eller låter utftlra. En kontrollansvarig behövs dock inte vid små ändringar 
av en- eller tvåbostadshus och inte heller vid vissa andra åtgärder som 
framgår av 7 kap. 5 § PBF. Enligt nu gällande 7 kap. 5 § i PBF anges 
under 8 punkter när kontrollansvarig inte krävs, exempelvis flyttning av 
vissa anläggningar. Flyttning av byggnad finns inte med i uppräkningen. 
En ny punkt (punkt 4) inftlrs som anger att det inte krävs kontrollansvarig 
vid flyttning av en enstaka och enkel byggnad. För att bestämmelsen inte 
ska missbrukas vid flyttning av byggnader som är mer kom~exa 
byggnadstekniskt, kompletteras bestämmelsen med ordet enkel. Båda 
kriterierna, enstaka och enkel, ska vara uppfyllda. Är dessa kriterier inte 
uppfyllda krävs kontrollansvarig och någon möjlighet att medge undantag 
från byggnadsnämndens sida finns inte. Med enkel byggnad avses till 
exempel ett en- och tvåbostad där grunden inte flyttas eller en 
byggnadsmoduL En industrihall med stor spännvidd i takkonstruktionen 
kan inte räknas som en enkel byggnad, trots att den kanske i övrigt 
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uppfYller kriterierna på att vara en enkel konstruktion. När bärfonnåga 
måste beräknas i en konstruktion för att vara säker på att den båller, så är 
det inte att betrakta som en enkel byggnad. 

175 

Byggnadsnämnden har trots att kontrollansvarig undantas i uppräkningen 
i 7 kap. 5 §,rätt att besluta att det ska finoas kontrollansvarig. Denoa 
befogenhet gäller dock inte lovfria åtgärder eller åtgärder som inte kräver 
anmälan. Ä ven flyttning av enstaka och enkla byggnader kan vara 
komplicerade. Det bör därfllr finoas en möjlighet för byggnadsnämnden 
att kunoa besluta om kontrollansvarig även för dessa fall. Liksom enligt 
gällande regler är det byggnadsnämnden som får ta ställning i det 
enskilda fallet om kontrollansvarig ska krävas vid flyttning av enstaka 
och enkla byggnader. Bestämmelsen utvidgas därfOr till att omfatta även 
den nya punkten som införs. 

7 kap. 5 § nytt stycke 3 

Huvudregeln är att det ska finoas en kontrollansvarig vid flyttning av 
flera byggnader, eftersom en sådan flyttning oftast är mer komplex. Ä ven 
flyttning av flera byggnader kan dock vara oproblematiskt, till exempel 
när flera byggnader är sammankopplade intill varandra på marknivå. Det 
bör därför finoas möjlighet för byggnadsnämnden att jämka kravet på 
kontrollansvarig även vid flyttning av flera och enkla byggnader, 
exempelvis om dessa är sammankopplade intill varandra på marknivå. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-27 

Remiss om Byggkravutredningens slutbetänkande 
"Rätta byggfel snabbt" 

INLEDNING 

Dnr SBU 2013.153 

Ärendet gäller en remiss. Regeringskansliet har inbjudit bland annat. Sala kommun 
att lämna synpunkter på Byggkravutredningens slutbetänkande "Rätta byggfelen 
snabbt". 

Beredning 
Se remiss från Regeringskansliet, 2013-05-30, bilaga 2 
Se förslag till yttrande, 2013-08-20, bilaga 2 

Dan Ola Norberg föredrar ärendet 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, 

i!J1.anta yttrande över Byggkravutredningens slutbetänkande "Rätta byggfel snabbt" 
enligt förslag till yttrande, bilaga 2. 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

Akt 

Ex o 
l 

Utdragsbestyrkande 
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt Samhällsbyggnadsutskottet 

Yttrande över remiss om Byggkravutredningens slutbetänkande 
"Rätta byggfelen snabbt". 

Regeringskansliet har inbjudit bLa. Sala kommun att lämna synpunkter på 
Byggkravutredningens slutbetänkande "Rätta byggfelen snabbt". 
Samhällsbyggnadsutskottet har fått i uppdrag att yttra sig över förslaget varefter 
ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Betänkandet behandlar frågan om att dela upp byggherreansvaret och frågan om 
ekonomiskt skydd för konsumenterna. 

I frågan om att dela upp byggherreansvaret föreslås införande av begreppet 
"ansvarig entreprenör", och att byggnadsnämnden ska kunna rikta förelägganden 
om rättelse mot ansvarig entreprenör i stället för mot den många gånger okunnige 
byggkonsumentenjbyggherren. 

l frågan om ekonomiskt skydd föreslås att byggfelsförsäkringen ska ersättas av en 
"Åtgärdandeförsäkring" genom en ny "lag om försäkring för åtgärdande av vissa 
byggfel", och att lagen om byggfelsförsäkring mm ska ändras till en lag som enbart 
behandlar ett i stort sett oförändrat färdigställandeskydd. Vissa följdändringar blir 
det även i plan- och bygglag en, lag om energideklaration för byggnader, och i 
förordning om energideklaration av byggnader. 

I lagen försäkring för åtgärdande av vissa byggfel anges när försäkringen ska finnas, 
vad den omfattar, och där anges krav på försäkringsgivarens skyndsamma 
utredande och åtgärdande. l första paragrafen anges att åtgärdandeförsäkringen 
inte behövs om byggkostnaden inte överstiger tio prisbasbelopp, och inte heller vid 

ny- till- eller ombyggnad av en- och tvåbostadshus där byggnadsarbetet 
"huvudsakligen utförs av byggherren själv för det egna boendet". 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Förslag till beslut: 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att som yttrande till 
regeringskansliet uttala att man tycker att förslaget att dela upp byggherreansvaret 
är ett bra förslag som kan underlätta och förenkla för både konsumenten och för 
byggnadsnämnden. 

Att ersätta byggfelsförsäkringen med en åtgärdandeförsäkring verkar också vara en 
bra förändring. Dock kan behövas någon justering eller ett förtydligande i lagen om 
försäkring för åtgärdande av vissa byggfeL 

Eftersom förslaget är att byggnadsnämnden, innan man lämnar startbesked, ska 
kontroBera om åtgärdandeförsäkiingen finns, kommer det ofta att bli en besvärlig 
diskussion och många olika tolkningar när det gäller hur hög byggkostnaden 
verkligen blir och framför allt om vad som avses med att byggnadsarbetet 
huvudsakligen utförs av byggherren själv. Det måste också lätt kunna uppstå 
situationer när byggherren, kanske för att slippa kostnaden för försäkringen, uppger 
att han ska göra merparten av byggnadsarbetet själv men när han väl rätt 
startbeskedet ändå väljer att anlita entreprenörer för genomförandet. För 
byggnadsnämnderna skulle det vara enklare om man slopade detta undantag, och i 
stället lät frågan om byggkostnaden och vem som utför olika delar av arbetet var en 
fråga mellan byggherren och försäkringsgivaren. Låg byggkostnad - billig försäkrig, 
och vid omfattande eget arbete en försälrring som bara avser de delar man anlitar 
hjälp för. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt 
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Betänkandet Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och 
försäkringar (SOU 2013:10) 

Remissvaren ska ha kornmit in till Socialdepartementet senast 
fredagen den 30 augusti 2013. 

Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk form och då både i 
word- och pdf-forrnat. Ange vårt diarienummer. 

· -Remissvaren skickas till följande e-postadresser: 
s.registrator@regeringsskansliet.se och s.pbb@regeringskansliet.se 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av be
tänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att 
remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan atdiämna 
synpunkter. 

Betänkandet finns tillgängligt för nedladdning på regeringskansliets 
hemsida: www.regeringen.se/social/remisser 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 
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Byggkravsutredningens direktiv och tidigare överlämnat 
delbetänkande 

Delbetänkande SOU 2012:86 

Utredningens syfte är att underlätta byggandet i Sverige. Utred
ningen har i december månad 2012 till regeringen överlämnat ett 
delbetänkande SOU 2012:86, Ökat bostadsbyggande och samordnade 
miljökrav - genom enhetliga regler och förutsägbara byggregler. Del
betänkandet omfattade kommunernas tillämpning av särkrav utöver 
nationella byggregler avseende byggnaders tekniska egenskaper och 
tillämpningens konsekvenser på byggkostnaderna. Förslag och 
bedömning lämnades för att underlätta byggandet. 

Direktiv 

Från det ursprungliga direktivet, Dir 2011:10, återstår efter över
lämnandet av delbetänkandet att behandla frågan om att dela upp 
byggherreansvaret på olika aktörer i byggprocessen. Under september 
månad 2012 fick utredningen tilläggsdirektiv, Dir 2012:88. Detta 
tillägg omfattade att utreda behovet av att ge konsumenter ett 
ekonomiskt skydd i de fall det under den lagstadgade reklamations
fristen i konsumenttjänstlagen och jordabalken uppträder ett fel 
eller skada till följd av ett fel i ett småhus som uppförts eller byggts 
till av en näringsidkare (småhusentreprenad), eller som en konsument 
köpt av en näringsidkare och konsumenten inte får rättelse genom 
reklamation. Utredningen ska också lämna förslag på hur ett sådant 
skydd kan utformas. Genom ytterligare ett tilläggsdirektiv, Dir 
2013:3, senarelades redovisning av slutbetänkandet med dessa båda 
återstående frågor från senast den 1 februari 2013 till senast den 
30 april2013. 
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Fråga om delat byggansvar 

Rikta föreläggandet mot ansvarig entreprenör 

Om det vidtagits en byggnadsåtgärd i strid mot PBL eller före
skrifter som meddelats med stöd av lagen (bl.a. Boverkets 
byggregler - BBR) kan byggnadsnämnden i dag förelägga den som 
äger fastigheten eller byggnaden att vidta rättelse inom viss tid.1 

I situationer då mottagaren av föreläggandet är en "icke-profession
ell" aktör kan ifrågasättas om denna regel är effektiv. 

Utredningen föreslår därför att byggnadsnämndens förelägg
ande 0111 rättelse· i vissa situationer ska kunna riktas mot den som 
byggherren anlitat för att utföra den byggnadsåtgärd som före
läggandet avser- s.k. ansvarig entreprenör enligt P BL. 

Utgångspunkten har varit att det grundläggande byggherre
ansvaret behålls orubbat. I det fall entreprenör inte förmås genom
föra rättelse så finns byggherrens ansvar kvar och byggnads
nämnden ska förelägga byggherren att vidta rättelse. Av den anled
ningen undviker vi att tala om "delat byggherreansvar" utan säger i 
stället "delat byggansvar". 

Föreläggande mot ansvarig entreprenör förutsätter att denne 
före byggstart har godkänt att så får ske, genom att ta på sig upp
giften som ansvarig entreprenör enligt PBL samt att detta framgår 
av kontrollplanen. 

Utredningens bedömning är att byggfel kan rättas snabbare om 
föreläggande får riktas direkt mot den entreprenör som enligt fast
ställd komrollplan är ansvarig. 

Underentreprenörer ska enligt förslaget inte kunna ikläda sig 
rollen som ansvarig entreprenör enligt PBL, dvs. kan inte bli mot
tagare av ett rättelseföreläggande från byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämndens arbete ska begränsas 

Föreläggande om rättelse ska riktas mot ansvarig entreprenör 
endast om byggnadsnämnden enkelt kan fastställa vilken ansvarig 
entreprenör som ansvarar för den åtgärd som ska rättas samt att 
denne kan nås med skälig arbetsinsats. Om dessa förutsättningar 
inte är uppfyllda ska föreläggandet i stället riktas mot fastighetens 
eller byggnadens ägare. 

1 11 kap. 20 § PBL. 
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Om ett föreläggande har riktats mot ansvarig entreprenör men 
rättelse inte sker får byggnadsnämnden rikta föreläggandet mot 
den som äger fastigheten eller byggnaden. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden ska inför beslut om rättelse upplysa fastigbetens 
eller byggnadens ägare att föreläggandet kan riktas mot ansvarig 
entreprenör. Sådant föreläggande förutsätter att ägaren har godkänt 
att föreläggandet riktas mot ansvarig entreprenör i stället för mot 
ägaren själv. 

När ett föreläggande riktas mot ansvarig entreprenör ska bygg
nadsnämnden besluta om dennes tillträde till fastigbeten och bygg
naden samt informera ägaren om beslut om rättelse och tillträde. 

Borttagande av byggfelsförsäkringen och införande 
av åtgärdsförsäkring 

Problem med dagens byggfelsförsäkring 

Utredningens uppfattning är att den nu gällande försäkrings
lösningen som erbjuds utifrån lagen om byggfelsförsäkring inte 
uppfyller de krav som man kan ställa p1 en dylik försäkring för att 
utgöra ett erforderligt komplement till det konsumentskydd som 
finns inom annan lagstiftning. Kritiken mot lagen och resultatet av 
det skydd som var tänkt att ges har varit massiv och enligt utred
ningens bedömning finns det fog för den kritiken. Lagen har varit 
administrativt betungande för byggnadsnämnderna och konsumen
terna har enligt kritiken inte fått förväntat ekonomiskt skydd. 
Utredningens uppfattning är dock att slopandet av den obligato
riska byggfelsförsäkringen kan få betydande konsekvenser för de 
konsumenter som drabbas av allvarliga byggfeL 

Det avgörande för en bra försäkring är att allvarliga fel ska 
utredas och snabbt 1tgärdas. Detta framhölls redan vid fram
tagandet av byggfelsförsäkringen men tyvärr uppvisar den försäk
ringen vare sig snabbhet vad gäller utredning eller snabbhet vid 
åtgärdande. Detta kan till stor del förklaras av det faktum att bygg
felsförsäkringen är subsidiär (gäller i andra hand) i förhållande till 
entreprenörens primära ansvar. Som många framhåller har konsu-
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menten därför upplevt att de fått ytterligare en "motpart", nämligen 
försäkringsbolagen. Att behöva föra rättsliga tvister mot försäkrings
bolag är för konsumenten lika besvärligt och tidskrävande som att 
föra talan mot entreprenörer. Att behöva föra talan mot två parter 
eller fler är direkt förödande. Många konsumenter klarar inte detta 
vare sig personligen, ekonomiskt eller tidsmässigt. 

Direktivet till utredningen utg1r från att lagen ska tas bort och 
utredningen delar den uppfattningen. 

Konsumentskydd i övrig lagstiftning (vid borttagande av lagen 
om byggfelsförsäkring m.m.) 

Utredningen har särskilt sett på de lagar som har inriktning att ge 
skydd åt konsumenter vid allvarliga byggfel, dvs. konsument
tjänstlagen och vissa bestämmelser i jordabalken vad gäller fel
ansvar. 

Dessa lagar ger ett bra system för hanteringen av avtal, vad ett 
avtal får innehålla och vilken rätt man som konsument i en bygg
entreprenad eller som köpare av en fastighet har gentemot entre
prenören eller säljaren. Såväl konsumenttjänstlagen som jorda
balkens 4 kap. ger tvingande bestämmelser till stöd för konsumenten 
vad gäller avtalsinnehåll. Konsumenttjänstlagen ger även regler för 
rättelseförfarande, reklamation m.m. som ger ett grundläggande 
stöd för konsumenten. Såsom redovisas i avsnitt 5.3 så innebär fel
begreppet enligt 9 § i konsumenttjänstlagen att en tjänst är felaktig 
om resultatet inte är fackmässigt i enlighet med 4 §, avviker från 
föreskrifter eller myndighetsbeslut eller i övrigt avviker från vad 
som avtalats. Detta innebär att s.k. utvecklingsfel inte ingår i 
konsumenttjänstlagens felbegrepp. 

Utredningens bedömning är att såväl konsumenttjänstlagen som 
jordabalken ger bra regler till skydd för avtalsförhlliandet med 
konsumenten men att ingen av lagarna säkrar ett faktiskt åtgärdande. 

Genom den lagändring som skedde i PBL den 2 maj 2011 
infördes krav p1 startbesked respektive slutbesked. Därtill skärptes 
kontrollsystemet bl.a. genom nya regler för den kontrollansvarige 
och för de sakkunniga som ska anlitas i kontrollsystemet. 

Någon utvärdering av förändringarna i PBL har ännu inte skett 
vare sig ur PBL:s synsätt eller ur konsumentsynpunkt. Skälet är att 
lagstiftningen är tämligen ny. 
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Sammantaget innebär detta att utredningen anser att det finns 
skäl att komplettera konsumentskyddet på något sätt i det fall 
nuvarande lag om byggfelsförsäkring upphävs. 

Olika former för kompletterande konsumentskydd vid byggande 
+ 

Utredningen har bedömt flera alternativ för att ge konsumenten 
ekonomiskt skydd vid byggfeL 

De alternativ som utredningen bedömt är införande av en statlig 
fond, en fond finansierad av byggbranschen, att entreprenörerna 
avsätter medel eller ger garantier uppgående till visst belopp samt 
en ny form av försäkrings! ösning. 

Utredningen förordar en försäkringslösning, kallad åtgärdande
försäkring. En försäkringslösning innebär att det alltid finns 
ekonomiska resurser för ett åtgärdande. En rätt utformad försäk
ringslösning kan i jämförelse med övriga bedömda alternativ ge 
stora fördelar genom snabb och kostnadseffektiv hantering av 
uppkomna fel och skador. 

Kriterier för en effektiv försäkring 

Utredningen har uppställt följande kriterier för en bra försäkring: 

- Allvarliga fel ska ~tgärdas. 

- Så kallade utvecklingsfel ska inkluderas i försäkringen. 

- Det ska vara snabbhet och effektivitet i utredningen av om fel 
eller skada föreligger. 

- Försäkringen ska vara ett effektivt instrument för genom
förandet av ett åtgärdande. 

- Det ska ske professionella bedömningar vad gäller hanteringen 
av rättsliga frågor och regresskrav mot den som bedömts vara 
ansvarig för byggfelet. 

- Ingen ska kunna "skylla på annan" p~ ett sätt som hindrar 
åtgärdandet. Vem som bär ansvaret får avgöras efter åtgärdarrdet 
för det fall ingen påtar sig eller accepterar eget ansvar. 

Det är även en målsättning från utredningens sida att kommunens 
handhavande vad gäller försäkringen ska förenklas jämfört med 
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dagens ordning beträffande försäkringens koppling till startbesked 
enligt PBL. 

Åtgärdandeförsäkringens tillämpningsområde 

Utredningen föreslår att en åtgärdandeförsäkring ska finnas vid 
nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en- och tvåbostadshus 
samt vid nybyggnad av flerbostadshus som är avsett för en bostads
rättsförening eller för ägarlägenhetsfastigheter. 

En åtgärdandeförsäkring behövs inte om den sammanlagda 
byggkostnaden inte överstiger tio prisbasbelopp. 

Utredningen skiljer inte på en- och tvåbostadshus som används 
för permanent bruk eller för fritidsändamål. 

Åtgärdandeförsäkringens omfattning 

Åtgärdandeförsäkringen ska omfatta erforderlig utredning, kostna
den för att åtgärda fel i byggnaders konstruktion, det material som 
använts i byggnadsarbetet eller beror på utförandet av arbetet och 
som innebär avvikelse från tekniska egenskapskrav i PBL eller 
föreskrifter angående tekniska egenskapskrav som meddelas med 
stöd av PBL. 

En åtgärdandeförsäkring kommer även att omfatta annan väsent
lig skada på byggnaden som beror på byggnadens konstruktion, det 
material som används i byggnadsarbetet eller utförandet av arbetet, 
s.k. utvecklingsfeL 

Åtgärdandeförsäkringen följer objektet, dvs. byggnaden, och 
åtgärdandeförsäkringen gäller för en tid av tio år räknat från god
känd slutbesiktningen i entreprenaden eller från slutbesked enligt 
PBL. 

Flexibelt system för val av försäkringsbelopp, premie 
och självrisk 

En åtgärdandeförsäkring kan begränsas till visst belopp per byggnad 
(försäkringsbelopp). För en åtgärdandeförsäkring ska även bestäm
mas en självrisk. Begränsningar för hur dessa belopp bestäms ges i 
lagen. 
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Till skillnad från den gällande lagen om byggfelsförsäkring 
behöver åtgärdandeförsäkringen inte tecknas med ett försäkrings
belopp som motsvarar hela byggkostnaden, utan byggherren kan i 
premiebesparande syfte välja ett lägre belopp. Försäkringsbeloppet 
får dock inte understiga femtio procent av den totala bygg
kostnaden. Om halva byggkostnaden understiger tio prisbasbelopp 
får försäkringsbeloppet inte understiga'1:io pris basbelopp. 

Utredningen har bedömt att självrisken ska kunna bestämmas 
till maximalt ett prisbasbelopp, vilket i dagsläget motsvarar 44 500 
kronor. 

Utredning och åtgärdande 

Försäkringsgivare får ett tydligare ansvar för att utreda fel eller 
skada och för att snabbt och effektivt hantera åtgärdandet. Åtgår
dandet är det viktiga vadör förslaget bygger på att det ska tas fram 
en åtgärdandeplan och att detta ska ske inom tre månader från 
anmälan. 

Försäkringshavarens självrisk inkluderar kostnaden för utred
ningen och försäkringsgivaren ska vid anmälan från försäkrings
havaren nogsamt informera om att utredning påbörjas och att där
med kostnadsansvaret åligger försäkringshavaren upp till gällande 
självrisk. 

Försäkringsgivaren ska vara den som bedömer möjligheten att 
ställa regresskrav mot leverantör, entreprenör, projektör eller annan 
konsult. Försäkringsgivaren är den som har möjlighet att göra detta 
på ett professionellt och rationellt sätt utifrån gällande avtal, lag
regler m.m. Vem kravet ska riktas mot får försäkringsgivaren 
bedöma varvid det naturligtvis kan bli fråga om krav mot den som 
utfört arbetet, dvs. entreprenören, men likaså mot den som projek
terat för utförande eller annan konsult, exempelvis arkitekt, som 
givit lösningar som kan påverka byggnaden såtillvida att fel före

ligger. 

Färdigställandeskydd 

I direktiven har uttalats att det ska finnas en lag om färdigställande
skydd huvudsakligen i enlighet med det system som redan finns i 
lagen om byggfelsförsäkring. 
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Utredningens anser att det finns skäl att särskilja de tvä lagarna, 
dvs. en lag om åtgärdandeförsäkring och en lag om färdigställande
skydd, bl.a. mot bakgrund av att färdigställandeskyddet i sig kan 
inkludera en försäkringslösning men kan även bestå i en bank
garanti. 

De förändringar som föreslås i lagen om färdigställandeskydd är 
dels att det införs en ny paragraf med definitioner av begrepp som 
motsvarar det förslag som givits i lagen om åtgärdandeförsäkring, 
dels att färdigställandeskyddets nivå kopplas till samma nivå som 
ska gälla för åtgärdandeförsäkring, dvs. tio prishasbelopp. 
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Författningsförslag 

l Förslag till 
lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen 
(2010:900), 

dels att l O kap. 16 § ska upphöra att gälla, 
dels att l kap. 4 §,lO kap. 6, 19, 23, 24, 28, 31 §§och 11 kap. 

20 § ska ha följande lydelse och 
dels att det i lagen ska införas nya paragrafer, 1 O kap. 27 a § och 

11 kap. 8 a§. 

N uvarande lydelse 

I denna lag avses med 

F öreslagen lydelse 

1 kap. 
4§ 

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat 
område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, 

ansvarig entreprenör: närings
idkare som anlitas av byggherre 
och som redovisas i kontrollplan 
och som byggnadsnämnden kan 
rikta rättelseföreläggande mot. 

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, 
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består 

av andra anläggningar än byggnader, 
byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra 

projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, 
byggkonsument: byggherre som 

är fysisk person och som låter 
utföra byggnadsarbeten för eget 

, 
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YTTRANDE 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 inkl 
miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Länsstyrelsen i 
Västmanlands Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (rapport 
2013:8) inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

LÄNSPLANENS INNEHÅLL UR ETT SALA PERSPEKTIV 
Inriktningarna och satsningarna angivna i länsplanen utgår från de nationella, 
storregionala och regionala målen som finns för infrastrukturen. 

Inriktningen under 2014-2025 i Västmanland är att: 

• Slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• Utveckla satsning på gång- och cykel åtgärder 

• Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

Ilänsplanen finns de viktiga regionala stråken för arbetspendling och 
godstransporter uppräknade. Inget av dessa stråk är i eller i anslutning till Sala 
kommun. 

Den ekonomiska ramen för planperioden i Västmanland är 803 mkr. 65% av ramen 
avsätts för namnsatta åtgärder (de åtgärder som kostar över 25 mkr), 21% avsätts 
till trimningsåtgärder (åtgärder under 25 mkr) för ökad säkerhet och åtgärder för 
förbättrad kapacitet och kvalitet. 11 % av ramen avsätts till statlig medfinansiering 
till kollektivtrafikanläggningar och miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet. 

Åtgärdsområden 
Namnsatta åtgärder: Inga namnsatta åtgärder återfinns i Sala kommun. 

Trimningsåtgärder: Inga åtgärder anges utan ska utredas i planperiodens början. 
Fokus ska vara; åtgärder för ökad säkerhet, åtgärder för att möjliggöra utökad och 
effektiv kollektivtrafik, åtgärder för att möjliggöra ökad och säker cykling samt 
åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet. 

Det anges att vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter är 
utgångspunkten medfinansiering 50/50 mellan staten och kommunen samt att 
bygga ihop de regionala och kommunala cykelnäten. 
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Statlig medjinansiering: Inga åtgärder anges i länsplanen. Medfinansieringen avser 
kollektivtrafikanläggningar samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet. 

Medelför genomförande av åtgärdsval och utredningar: Under denna rubrik 
presenteras två åtgärder som ligger inom Sala kommun; Översyn av vägar för jämn 
hastighet på väg 256 mellan Sala och Norberg samt Förbättrad kapacitet längs 
banan Sala-Västerås-Flen-Oxelösund. När det gäller järnvägsprojektet är prognosen 
att kapacitetsutnyttjandet 2030 kommer vara mycket högt mellan Sala och Västerås 
(på grund av kommande gruvdrift i Dalarna). På sikt kommer därför banan behöva 
försträkas med mötesspår och planeringen för detta bör starta i god tid, dvs under 
denna planperiod. 

Nationella planen och omgivande regionala planer 
Väg 56, Räta linjen, tillhör det nationella vägnätet och är därför medtaget i den 
nationella planen. Se separat yttrande. 

Dalabanan tas upp i Uppsala läns länsplan där de vill göra en åtgärdsvalsstudie för 
att identifiera åtgärder som möjliggör snabba och smidiga resor med tåg mellan 
Uppsala och Sala. I Västmanlands länsplan anges att Västmanlands län kommer 
medverka i en sådan studie när den startar. I Västmanlands regionala plan finns 
möjlighet att medfinansiera åtgärder längs Dalabanan inom ramen för åtgärder som 
möjliggör en utökad och effektiv kollektivtrafik. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Den samlade bedömningen för planens miljöpåverkan är följande: 

Klimat: Ökad miljöbelastning jämfört med noll alternativet och planen bidrar inte till 
att nå klimatmålen. 

Människors hälsa: planen innebär att risken för att dödas och allvarligt skadas i 
trafiken minskar. 

Landskap: Störst påverkan på landskapet blir där ny mark tas i anspråk för att bygga 
ny väg. 

Länsstyrelsen kommer följa upp de miljökonsekvenser som utpekas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

SALA KOMMUNS SYNPUNKTER 

Länsplanen 
Sala kommun hade i samband med upprättandet av Länsplanen för 
infrastrukturåtgärder för perioden 2014-2025 möjlighet att framföra de brister i 
infrastrukturen som kommunen anser föreligger i Sala kommun. 

Sala kommun noterar att inga av de definierade bristerna vad avser planskildhet har 
upptagits i länsplanen. Dock pågår ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen 
och Sala kommun avseende åtgärdsval. Men finansiering för kommande åtgärder 
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finns inte angivna i Länsplanen, vilket Sala kommun anser utgör ett stort hinder för 
att förebygga de definierade bristerna. 

Korsningen i plan mellan järnvägen och rv 70 vid Kumla upptogs också i 
kommunens inventering av brister i infrastrukturen. Detta projekt finns inte heller 
namngivet i Länsplanen. Dock finns den redovisad i det bakgrundsmaterial som 
ligger till grund för Länsplanen. Sala kommun anser att det är av yttersta vikt att 
säkerställa en säker passage i detta läge och anser att projektet ska prioriteras i 
Länsplanen. 

Sala kommun noterar även att sista delen av Förbifart Sala inte finns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära negativa 
konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller- och vibrationssituationen 
utefter Sörskogsleden. 

Sala kommun ser positivt på att Västmanlands län medverkar i den åtgärdsvalstudie 
kring Dalabanan som Uppsala län avser att initiera. Dock borde Västmanlands län ta 
ett större ansvar för Dalabanan genom att projektet namnsätts. 

Länsstyrelsen anger att de, i ärenden rörande statlig medfinansiering, ska påbörja 
att göra detta i en treårsprocess. Detta ser Sala kommun mycket positivt på då 
kommunens strategiska planering även denna utgår från ett treårsperspektiv. 
Kommunens planering med den strategiska planen påbörjas i oktober jnovember 
och antas i juni nästkommande år. Sala kommuns förhoppning är att planeringen för 
medfinansiering kan följa samma årscykel för att uppnå den optimala processen. 

Sala kommun anser att stråk för arbetspendling även bör prioriteras till och från 
Sala. Sala har redan idag en stor del arbetspendling och utgör en knutpunkt med 
bland annat tågbyten mellan olika regioner. Detta lyfts även fram i Plan för Sala stad, 
den fördjupade översiktsplanen för Sala tätort. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Sala kommun har inga synpunkter på Länsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 
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Datum Diarienummer 

2013-06-11 341-2501-12 

Länets kommuner samt berörda 
myndigheter och organisationer 

Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-
2025 Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västmanland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till 
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Västmanlands län för perioden 2014-2025, med tillhörande miljökonsekvens
beskrivning. 

Länsstyrelsen inbjuder härmed länets kommuner, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att yttra 
sig över planen. 

Sluiligt förslag tilllänsplan ska överlämnas till regeringen den 16 december 2013. 
Under våren 2014 kommer regeringen att fatta beslut om planens slutliga 
ekonomiska ram. Länsstyrelsen kommer därefter att fastställa den nya länsplanen 
för åren 2014-2025, senast den 30 juni 2014. 

Trafikverket har uppdraget att upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur 
2014-2025. Den kommer att skickas på remiss under perioden 14 juni till l 
oktober 2013. Den nationella planen och den regionala länsplanen visar 
sammantaget statens investeringar i infrastruktur i länet under perioden 2014-
2025. 

Svar 
Remissvar skickas till vastmanland@lansstyrelsen.se senast den I oktober 2013. 
Ange "Remiss läns plan 2014-2025, dnr 341-2501-12" i ämnesraden. 

Eventuella frågor kan ställas till kommunikationsdirektör Ulrika Nilsson, per mejl 
ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se, eller per telefon 010-224 93 19. 

Postadress 
721 86 VÄSTE RAs 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
021-19 50 00 (vx) 
021-1951 35 (fax) 

WebblE-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
komm un ikatio ne r. vastman land@lansstyrelsen.se 
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Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har fått regeringens uppdrag att ta fram ett 
fOrslag till trafikslagsövergripande länsplan fOr regional transportinfrastruktur för 
Västmanlands län för perioden 2014-2025. 

Inriktning 
Med utgångspunkt i nationella, storregionala och regionala mål samt 
Västmanlands förutsättningar och transportsystemets funktion , brister och behov 
har en inriktning för Västmanlands läns regionala infrastruktur tagits fram. 

Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2014-2025 är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

Länets utpekade viktiga regionala stråk fOr arbetspendling och godstransporter är: 

• Riksväg 66 Västerås-Fagersta-Ludvika 

• Riksväg 68 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle 

• Länsväg 250 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta 

• Länsväg 252 (väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs 

• Länsväg 233 (Örebro )-Skinnskatteberg-Ramnäs 

De större vägåtgärder som ingår i den regionala planen ligger längs dessa stråk. 

Plan förslag 
Den ekonomiska ramen för Västmanlands infrastrukturplan är 803 mkr (2013 års 
prisnivå) för hela planperioden 2014-2025. 
65 procent av ramen avsätts till namnsatta åtgärder, innehållande vägåtgärder och 
samfinansiering av projektet Södertälje sluss med tillhörande farled , vilket ingår i 
den nationella planen. 
21 procent av ramen avsätts till trimningsåtgärder (smärre åtgärder) för utökad 
och effektiv kollektivtrafik, ökad och säker cykling, åtgärder för ökad säkerhet 
och åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet. 
II procent av ramen avsätts till statlig medfinansiering till kollektivtrafik
anläggningar och miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. 
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3 procent av ramen av sätts till åtgärdsvalsstudier och utredningar i enlighet med 
det arbetssätt som det nya planeringssystemet innebär. 

Effekter 
Planens största enskilda objekt är ny väg 252 mellan Hallstahammar och 
Surahammar. Det ligger tidigt i planperioden och tar i anspråk knappt 50 procent 
av tillgängliga medel för namnsatta åtgärder. Dessutom sam finansierar den 
regionala planen under planperiodens år l-S projektet Södertälje sluss med 
tillhörande farled. 

Det innebär att medel som syftar till utvecklad kollektivtrafik, ökad och säker 
cykling samt smärre åtgärder för utveckling av ett trafikslagsövergripande 
transportsystem i större utsträckning kan avsättas först under planens år 6-12. 
Under hela planperioden avsätts dock medel kontinuerligt till åtgärdsval och 
utredningar, varför den första halvan av planperioden till stor del kommer att 
ägnas åt att inom ramen för planens alla åtgärdsområden ta fram väl 
genomarbetade planeringsunderlag med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. 

MåluppjjJ/lelse nationella målen 
Den samlade bedömningen är att planen bidrar positivt till mål uppfyllelsen av de 
nationella målen. Störst bidrag ger planen till funktionsmålet, medan bidraget till 
hänsynsmålet är mindre. 

Funktionsmålet med avseende på tillgänglighet uppfylls till stor del genom den 
satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik som möjliggörs i potterna. Samtidigt 
ökar även tillgängligheten till vägnätet genom en nybyggnadsåtgärd och flera 
kapacitetshöjande och säkerhetshöjande åtgärder enligt fyrstegsprincipens tredje 
steg. Vägåtgärderna samt de möjligheter utbyggnaden av Södertälje sluss ger, 
bidrar främst till att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras , den 
internationella konkurrenskraften stärks samt att tillgängligheten inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder förbättras. Möjlighet till utvecklad 
sjöfart och utbyggnad av noder för överföring av gods mellan olika trafikslag 
bidrar till ett trafikslagsövergripande transportsystem och möjliggör överflyttning 
av gods mellan väg och järnväg eller mellan väg, järnväg och sjö. 

Åtgärderna för en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafik på väg och järnväg 
ökar möjligheterna till pendling inom länet och mellan länet och omgivande 
regioner. Genom rätt utformad infrastruktur och tillgänglighet till stödsystem för 
reseinformation ökar transportsystemets användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning. Satsningen på gång- och cykelåtgärder ökar möjligheten 
dels att använda cykel för korta resor, dels att enkelt ta sig till hållplatser och 
resecentra för att kunna utnyttja kollektivtrafik. Den bidrar också till att öka barns 
möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet. 

Hänsynsmålet uppnås inte i samma utsträckning som funktionsmålet, då planen 
fortfarande bidrar till ett ökat bilresande och högre hastigheter. För att uppnå 
målet krävs kompletterande strategier och åtgärder för att begränsa biltrafikens 
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ökning. De säkerhetshöjande åtgärder som planen innebär går dock i linje med 
hänsynsmålet med avseende på minskningen av antalet omkomna och allvarligt 
skadade inom vägtransportområdet. 

Miljöbedömningen har avgränsats till fokusområdena klimat, hälsa och landskap, 
vilka är de områden där planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. Totalt sett bedöms planen innebära fortsatt klimatpåverkan. Dock 
ger planens inriktning på åtgärder för ökad cykel- och kollektivtrafik förut
sättningar för ändrade utsläpp, genom överflyttning av biltrafik till cykel och 
kollektivtrafik. Planen bedöms totalt sett ha positiv inverkan på hälsan. Många av 
åtgärderna är trafiksäkerhetshöjande och arbetar därmed i riktning mot bättre 
hälsa och god bebyggd miljö. Den totala påverkan på landskapet bedöms bli 
begränsad till något negativ där mycket avgörs av detaljutformningen i respektive 
åtgärd. Påverkan på landskapet genereras främst genom ny eller kraftigt utbyggd 
befintlig infrastruktur. Utökad kollektivtrafik och cykelvägar kan möjliggöra ett 
mer hållbart resande utan större påverkan på landskapet. Det kan även göra 
landskapet mer lättillgängligt. 

Läsanvisning 
Den regionala infrastrukturplanen är indelad i två delar, Atgärdsplan och 
Bakgrund. Del ett, Atgärdsplan, omfattar den regionala planens sju första kapitel. 
I det första kapitlet beskrivs bakgrund och syfte med den regionala planen, de 
planeringsförutsättningar som ligger till grund för planen samt hur planen tagits 
fram. Kapitel två och tre beskriver nationella, storregionala och regionala mål och 
strategier samt den strategiska inriktning som ligger till grund för den regionala 
planen. I kapitel fyra och fem beskrivs planförslaget och dess samband med den 
nationella planen och omgivande läns regionala planer. Kapitel sex och sju 
beskriver den samlade effektbedömningen av planen samt miljöbedömnings
processen och planens samlade miljöpåverkan. 

Del två, Bakgrund, omfattar planens två sista kapitel och beskriver de 
förutsättningar, brister och behov som tillsammans med nationella, storregionala 
och regionala mål och strategier ligger till grund för planens strategiska inriktning 
och prioritering. I kapitel åtta beskrivs Västmanlands förutsättningar med 
avseende på länets geografiska läge, befolkningsutvecklingen, arbetsmarknad, 
pendling, kollektivtrafik samt godstransporter. Kapitel nio beskriver länets 
prioriterade stråk med avseende på funktion, brister och behov. Stråken avser 
såväl nationella som regionala vägar och omfattar både väg och järnväg. I kapitlet 
beskrivs också kortfattat länets funktionella noder. 
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Atgärdsplan 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Länsstyrelsen i Västmanland har i direktiv (rskr 2012113:119) 2012-12-20, fått 
regeringens uppdrag att upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan 
för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för perioden 2014-2025. 

Syftet med länsplanen är att samlat beskriva planerade infrastrukturåtgärder i 
Västmanland s län under perioden 2014-2025 och hur dessa åtgärder bidrar till att 
uppfylla det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv 
i hela landet. 

För att göra detta är det viktigt att det framgår av planen varför föreslagna 
åtgärder är viktiga, hur de samverkar med andra åtgärder inom och utom länet, 
vilka effekter de förväntas få med avseende på nationella och regionala mål samt 
hur de prioriteras fram till 2025. 

1.2 Planeringsförutsättningar 

1.2.1 Regeringens direktiv 

Allmänna förutsättningar och utgångspunkter 

Regeringen har i direktivet till planupprättarna pekat ut följande viktiga 
ställningstaganden och beslut som ska ligga till grund för framtagandet av 
länsplanen för regional transportinfrastruktur: 

• Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 
(prop. 2012113:25, bet. 2012113:TU2, rskr2012113:119) 

• Planeringssystem för transportinfrastruktur 
(prop. 2011112:118, bet. 2011112:TUI3, rskr. 2011112:257) 

Till grund för propositionen om investeringar för ett starkt och hållbart 
transportsystem ligger bland annat: 

• tidigare ställningstaganden och beslut som Framtidens resor och 
transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt 
(prop.2008/09:35) 

• Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) 
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• regeringens beslut 20 I 0-03-29 om fastställelse av nationell 
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt 
fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för de trafikslagsövergripande 
länsplanema för regional transportinfrastruktur för perioden 20 l 0-2021 
(dnr N2009/6374/TE och N2008/8869/TE). 

Ett annat viktigt underlag för propositionen är den rapport som Trafikverket 2012 
tog fram på uppdrag av regeringen avseende transportsystemets behov av 
kapacitetshöjande åtgärder. 

Länspfanernas innehåll 

De regionala ramarna ska användas för utveckling av länets transportinfrastruktur, 
samtidigt förutsätts det att prioriteringen av åtgärder också sker utifrån ett 
länsöverskridande och nationellt perspektiv. 

De ekonomiska utgångspunkterna vid upprättandet av länsplanen är befintliga 
ramar 20 10-2021, (enligt beslutad länsplan för samma period) samt de preliminära 
ekonomiska ramarna för perioden 2022-2025. 

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande 
och får enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur omfatta följande ändamål: 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 
samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur 

• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör redovisas i planen 

• driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara viktiga för 
regIonen 

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret 
enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för 
transportinfrastruktur 

• byggande och drift av enskilda vägar 

• åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 

Direktivens övriga förutsättningar 

Direktivet för åtgärdsplaneringen anger att åtgärderna i länsplanen ska: 
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• inriktas mot de viktigaste stråken för att stärka sträckor som är 
betydelsefulla för hållbar arbetspendling, viktiga transportleder för 
näringslivet och gränsöverskridande transporter. 

• vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåvekan och 
bidra till optimal användning av transportsystemet 

Vidare anges att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande för 
planeringen av transportsystemet och att kvinnors, mäns och barns olika 
resmönster ska beaktas vid val av åtgärder. 

Vid upprättandet av länsplanerna ska länsplaneupprättarna beakta de prioriterade 
åtgärder som regeringen pekat ut i direktivet. Åtgärder som har betydelse för 
Västman lands län är t ex: 

• åtgärder för ökat genomförande av förbättringsåtgärder och ombyggnader 
inom befintlig infrastruktur, t ex trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder 
som mittseparering av vägar, lTS-åtgärder (Inteliigent Transportsystem) 
åtgärder som tillgodoser oskyddade trafikanters förutsättningar och behov 

• åtgärder som förenar flera syften, t ex gynnar både gods- och 
persontransporter 

• åtgärder för att möta gruvnäringarnas behov, bl. a i Bergslagen 

• Godsstråket genom Bergslagen och sträckan Hallsberg-Degerön 

• Mälarbanan, delen Barkarby-Tomteboda 

I direktivet anges också att regeringen ser behov av att åtgärda brister i 
infrastrukturen för cykling och att länsplanerna ska innehålla en redovisning av 
hur mycket medel som satsas på cykelåtgärder, t ex cykelvägar, 
skyltningsåtgärder och cykelparkeringar. 

1.2.2 Storregionalt samarbete 

En annan viktig planeringsförutsättning vid framtagandet av länsplanen är det 
storregionala samarbete som Västmanland är en del av. Samarbetet avser 
infrastruktur- och transportfrågor och sker inom ramen för "En Bättre Sits". 
Arbetet samordnas av Mälardalsrådet, som är en samverkansorganisation för 
kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. 

Inom ramen för En Bättre Sits presenterade fem Mälardalslän i december 2007 för 
regeringen en gemensam syn på och prioritering av hur infrastrukturen i regionen 
bör utvecklas. Därefter tog Mälardalslänen och Gotland, inför planerings
omgången 20 10-2021, fram en gemensam regional systemanalys 2008. 
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Samverkan har successivt fördjupats och omfattar numera samtliga 
länsplaneupprättare och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Stockholms, 
Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län 
(östra Mellansverige). Den regionala systemanalysen från 2008 kompletterades 
under hösten 2012 med ett PM "Behov av infrastrukturåtgärder i östra 
Mellansverige 2014-2025". PM:et är en kortfattad aktuell beskrivning av behovet 
av infrastrukturåtgärder, inklusive prioriterade åtgärder i Östergötland. Under 
2013 kommer ett bredare politiskt förankringsarbete att påbörjas i de sju länen 
som underlag för en större revidering av systemanalysen från 2008. 

1.2.3 Fyrstegsprincipen 

I direktivet för åtgärdsplaneringen anges att fyrstegsprincipen ska vara vägledande 
för den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen av 
transportsystemet. 

Fyrstegsprincipen innebär ett förhållningssätt för att hitta den bästa åtgärden för 
att lösa en brist eller ett problem i transportsystemet. Tänkbara åtgärder för att 
hantera en brist analyseras i fyra steg enligt bild 1.2.1 nedan. 

~----

Fyrstegsprincipen 
l. Tänk om 
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt 
t ex telelonmote Istället for resa, tågresa Istä1let for ensam i bil, godstransfXJrt till 
S}OSS Is/iillet for med lastbil 

2. Optimera 
Åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den 
befintliga infrastrukturen 
t ex samordning av transporter, kollektivtrafikanpassning aven vag, avgriinsnmg av 
cykeJviig eiler hållplats på befintlig ~'ag 

3. Bygg om 
Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder 
t ex ombyggnad al' befintlig väg till moresfri väg 

4. Bygg nytt 
Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder 
T ex byggande av \'ag I ny korT/dor 

Bild \ .2. \ Övergripande bi ld över fyrstegsprincipens fyra steg. 
Källa: Trafikverket 
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1.2.4 Nytt planeringssystem 

Den I januari 2013 trädde ett nytt planeringssystem för fysisk och ekonomisk 
planering av statlig infrastruktur i kraft. Syftet med det nya planeringssystemet är 
att la effektivare och mer flexibla planeringsprocesser och en tydligare koppling 
mellan den långsiktiga planeringen av transportsystemet som sker på tolv års sikt 
och den ekonomiska planeringen som styrs av årliga budgetbeslut för år 1 med 
indikativa ramar för följande år 2-3. 

Den fysiska planeringsprocessen ska föregås aven åtgärdsvalsstudie. I en 
åtgärdsvalsstudie tittar berörda aktörer och intressenter förutsättningslöst på ett 
problem eller en brist i transportsystemet och lösningar inom fyrstegsprincipens 
alla fyra steg identifieras. Åtgärdsvalsstudier kan därmed sägas vara ett verktyg 
för att tillämpa fyrstegsprincipen. l de fall fysiska åtgärder som kräver väg- eller 
järnvägsplan ska genomföras, tas planen fram i en sammanhållen process, istället 
för som tidigare i flera olika skeden (förstudie, utredning, plan). 

Det nya planeringssystemet ställer högre krav på samråd och regionala och lokala 
aktörers medverkan, samtidigt som långa ställtider mellan olika skeden kan 
undvikas. 

Det nya planeringssystemet med avseende på den ekonomiska planeringen berör 
främst stora investeringsåtgärder i den nationella infrastrukturplanen. Trafikverket 
ska, inför årliga beslut kopplat till statens budgetprocess, till regeringen redovisa 
vilka stora infrastrukturåtgärder som kan byggstarta under de kommande 1-3 åren 
och vilka infrastrukturåtgärder som bör projekteras för att kunna byggstarta enligt 
planens år 4-6. De åtgärder som ligger inom den nationella planens år 7-12 är 
åtgärder som ligger tidigt i den fysiska planeringsprocessen samt åtgärder som 
identifierats som brister och där den fysiska planeringen ännu inte påbörjats. 

Genom regeringens årliga beslut om den nationella planens framdrift ökar 
flexibiliteten vid genomförandet av den nationella planen. Årliga omprioriteringar 
kan ske dels utifrån att åtgärder försenats av olika anledningar, dels utifrån att nya 
brister och behov med högre prioritet identifierats efter den nationella planens 
fastställande. 
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1.3 Hur förslaget till läns plan togs fram 
Utgångspunkten vid framtagandet av länsplanen har varit de 
planeringsförutsättningar och övriga förutsättningar som redovisas i förslaget till 
länsplan för regional transportinfrastruktur. 

Under våren 2012 genomfördes i samarbete med Trafikverket region Öst möten 
med länets kommuner för att fånga in kommunernas bild av behov och brister i 
det nationella och regionala transportsystemet. Sammanställningen av 
kommunernas synpunkter har varit ytterligare en grund för länets prioriterade 
åtgärder dels i den nationella planen dels i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur. 

Uppföljande möten med kommunerna genomfördes under vintern/våren 2013 och 
Länsstyrelsen har också bjudit in kommunerna, landstingetIkollektivtrafik
myndigheten , näringsliv och intresseorganisationer att skriftligt redovisa behov 
och brister i transportsystemet, som en del i framtagandet av länsplanen. 

Kontinuerliga möten har genomförts med Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västmanland. Information om det löpande arbetet med länsplanen har skett via 
möten med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), på möten med länets 
politiker på kommunal, regional och riksdagsnivå (Samordning för utveckling av 
Västmanlands län, SUV) samt på infrastrukturdagar som anordnas av 
Länsstyrelsen 1-2 gånger per år. 

Länsstyrelsen har också deltagit i möten om åtgärdsplaneringen som Trafikverket 
region Öst har anordnat, samt i regionala och nationella hearingar med anledning 
av åtgärdsplaneringen. 

Det storregionala samarbetet har skett inom ramen för samarbetet En Bättre Sits, 
där också Trafikverkets region Stockholm och region Öst deltagit. 

Utöver detta har möten genomförts med planupprättarna i Dalarna och Gävleborg. 

Underlag för prioriteringar och val av åtgärder för det regionala vägnätet har tagits 
fram i samarbete med Trafikverket region Öst och i samarbete med länets 
kollektivtrafikmyndighet. 

Parallellt med arbetet med den regionala länsplanen har ett arbete med 
miljöbedömning genomförts för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för 
planen. Avgränsningssamråd har genomförts och synpunkterna har tagits tillvara i 
den fortsatta miljöbedömningsprocessen och i arbetet med den regionala planen. 
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2 Mål och strategier 

Nationella, storregionala och regionala mål är ett av flera underlag som ligger till 
grund för den regionala infrastrukturplanens inriktning och prioritering. [ detta 
kapitel redovisas de mål och strategier som påverkar infrastrukturplanen i 
Västmanlands län. 

Inriktning och prioritering för regional infrastrukturplan 

Bild 2.1 Översikt över mål och strategier som ligger till grund för den regionala 
länstransportp lanen. 

2.1 Nationella mål och strategier 
De transportpolitiska målen inklusive miljökvalitetsmålen är utgångspunkter för 
utvecklingen av det nationella och regionala transportsystemet. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet är indelat i ett funktionsmål och 
ett hänsynsmål. Funktionsmålet beskriver tillgängligheten till transportsystemet 
och hänsynsmålet beskriver transportsystemet utifrån säkerhets-, miljö- respektive 
hälsoaspekt. De viktigaste prioriteringarna för funktionsmålet och hänsynsmålet 
är utpekat via målpreciseringar, vilket kan sägas vara strategier för att uppnå 
respektive mål. Målen och preciseringarna framgår av tabellen enligt bild 2.1.1. 
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Övergripande transportpolitiskt mål 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transport försörjning för medborgarna och nöringslivet i hela landet. 

Funktionsmål Hänsynsmål 
Tillgänglighet Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och 
tillömpning sko medverka till att ge 0110 en 
grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov. 

Precisering av funktionsmålet 

Medborgarnas resor förbättras genom ökad 

tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Kvaliteten för näringslivets transporter 

förbättras och stärker den internationella 

kon ku rrenskraften. 

TIllgängligheten förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra 

länder. 

Arbetsformerna, genomförandet och 

resultaten av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhäl!e. 

Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med 

fu n ktionsn edsättn i ng. 

Barns möjligheter att själva pa ett säkert sätt 
använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ökar. 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, 
gang och cykel förbättras. 

Transportsystemets ut/ormning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 
ökad hölsa uppnås. 

Precisering av hänsynsmålet 

Antalet omkomna inom vägtransportområdet 

halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbatstrafiken minska fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 
och 2020. 

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

Transportsektorn bidrar ti ll att 
miljökvalitetsmålet "Begränsad miljöpåverkan" 
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 

transportsystemet och ett brutet beroende av 
fossila bränslen . År 2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila 

bränslen. 

Transportsektorn bidrar till att övriga 

miljökvalitetsmål nas och till minskad ohälsa. 
Prioritet ges till de miljöpolitiska del mål där 
transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för möjligheterna att na uppsatta 
mål. 

BIld 2.1.1 Det övergrIpande transportpoliti ska målet och dess precIsenngar. 
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2.2 Storregionala mål och strategier 
Inom ramen för En Bättre Sits har politiker från alla riksdagspartier i sju län enats 
om övergripande mål för transportsystemet i östra Mellansverige. 

De övergripande storregionala målen framgår av tabellen enligt bild 2.2.1. Målen 
fokuserar främst på tillgänglighet och har preciserats inom områdena 
internationell konkurrenskraft, hållbarhet, regional utveckling och effektivitet. 

Övergripande storregionala mål för transportsystemet 
Målet är att skapa ett transportsystem ... 

... där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till 
attraktivitet för de samverkande länen i östra Mellansverige 

... där utvecklingen är långsiktigt hållbar - ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

.. ' där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet 

... där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling 

Bild 2.2.1 Övergripande mål för transportsystemet Inom ramen for "En Bättre Sits". 

Den regionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen och Gotland som 
togs fram 2008 och det kompletterande PM som tagits fram under 2012 beskriver 
de utmaningar som transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen står inför under 
de närmaste decennierna. Dessa kan sammanfattas med orden klimat, 
konkurrensförmåga, kapacitet och kostnader. I systemanalysen redovisas 
strategier för att möta utmaningarna och utveckla: 

• ett klimatneutralt transportsystem där åtgärderna i transportsystemet ses ur ett 
samlat regionalt och nationellt perspektiv, spårinfrastrukturen byggs ut 
kraftigt för att klara regionförstoring, sammanhållning, klimat och kapacitet 
samt där en utvecklad sjöfart kompletterar och avlastar väg- och spårsystem 

• en effektiv regional och nationell struktur med snabba förbindelser, effektiva 
och attraktiva knutpunkter för kollektivtrafiken samt tillgänglighet till noder 
och större godsstråk 

• konkurrensförmågan genom god tillgänglighet till Arlanda och infrastruktur 
för utvecklade storregionala logistiklösningar 

• en sammanhållen kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen med stärkt 
kollektivtrafik i de större stråken, bättre trafik i glesare områden och ett 
sammanhängande kapacitetsstarkt huvudvägnät av god kvalitet 
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• ökad kostnadseffektivitet genom tillämpning av fyrstegsprincipen och bättre 
samverkan i planeringen 

• goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom en helhetssyn på resan och 
transporten samt tillvaratagande av ny kunskap 

2.3 Regionala mål och strategier 
De regionala målen utgörs av målen inom ramen för det regionala 
utvecklingsprogrammet för Västmanlands län 2007-2020 (RUP) och 
trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik i Västmanlands län. En regional 
cykelstrategi för Västmanlands län är under framtagande 2013. 

Det pågår ett arbete för att utveckla det regionala utvecklingsprogrammet till en 
Länsplan för Västmanland. Arbetet sker i samverkan mellan Länsstyrelsen, 
Landstinget och Västmanlands Kommuner och landsting (VKL). Inom ramen för 
detta arbete har delrapporter avseende fysisk planering, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning samt infrastruktur och kommunikationer tagits fram. 
Delrapporterna har varit viktiga kompletterande underlag till det regionala 
utvecklingsprogrammet, vid framtagandet av den regionala infrastrukturplanen. 

Det regionala utvecklingsprogrammet arbetades fram 2006/2007 och beslutades 
av länsstyrelsens styrelse hösten 2007. Länets RUP innehåller mål, strategier och 
handlingsinriktningar för sex olika insatsområden varav "ett effektivt 
transportsystem" utgör ett. Det övergripande målet för det regionala 
transportsystemet är ett effektivt transportsystem som bidrar till en långsiktigt 
hållbar regional utveckling. Tre strategier har formulerats för att nå det 
övergripande målet. Strategierna har sedan i sin tur brutits ned i ett antal 
handlingsinriktningar. Det övergripande målet, strategierna och 
handlingsinriktningarna framgår av tabellerna enligt bild 2.3.1 och 2.3.2. 

Regionala mål för transportsystemet 
Regionalt Utvecklingsprogram Trafikförsörjningsprogram för kollektivt rafik 
Västmanlands län 2007-2020 Västmanlands län 

Ett effektivt transportsystem som bidrar till - Tillgänglighet för en väl fungerande 
en långsiktigt hållbar regional utveckling arbetsmarknad 

- Stöd och utveckla flerkärnighet i östra - Tillgänglighet för personer med 
Mellansverige fu n kti onsnedsättni ng 

- Ett integrerat godstransportsystem - Långsiktigt hållbart resande 

- Ett säkert och tillgängligt vägtransport- - Säker resa 
system 

- Enkel och attraktiv resa 
.. 

Bild 2.3.1 Overgripande regionala mål för Västmanlands län. 
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Strategi Regionala Handlingsinriktning Regionala Aktiviteter i Trafikförsörjningsprogrammet 
utvecklingsprogrammet utvecklingsprogrammet 

Stöd och utveckla Utveckla och integrera • HÖja stombusshå!!p!atsernas 
flerkärnighet i Östra ko!lektivtrafiksystemet i Östra standard. 
Mellansverige Mellansverige • I samverkan med kommuner, 

Trafikverket och 
kollektivtrafikbranschen ska 
myndigheten verka för att den 
byggda miljön, linjetrafik och 
informationssystem anpassas till 
funktionsnedsatta 

• Samtliga hållplatser ska anpassas 
till den standard som 
Trafikverket föreskriver och i 
enlighet med VL:s 
Hållplatshandbok. 

Enhetlig taxa och biljettsystem 

Nytt dubbelspår genom Stockholm 
Förläng nya dubbelspåret genom 
Stockholm och bygg ut till dubbelspår 
på övriga delar av Mälarbanan 
Förbättra järnvägarnas kapacitet 

Förbättra underhållet av järnvägen 
Ett integrerat transport- Satsa på Mälarsjöfarten 
system 

Utveckla kombitrafik 
Ta tillvara Västmanlands strategiska 
läge 

Ett säkert och tillgängligt Utveckla det nationella vägnätet · Minska restidskvoten genom att 
vägtransportsystem verka för förbättrad 

Satsa på mötesfria vägar framkomlighet i viktiga 
kolle ktivtrafikstrå k 

· I samverkan med Trafikverket 
och kommunerna arbeta för 
nollvisionen, som innebär att 
ingen ska dö i trafiken . I samband 
med detta även uppmärksamma 
hastighetens betydelse genom 
att initiera projekt med variabla 
hastighetsgränser, som sänkt 
hastighet under delar av dygnet, 
t ex vid resecentrum, större 
arbetsplatser och skolor. 

Förstärk drift och underhåll på länets 
allmänna vägnät 
Minska vägtrafikens miljöpåverkan · Arbeta för att kollektivtrafiken 

ska vara ett prisvärt alternativ ti II 
bilen. 

• I samverkan med Trafikverket, 
kommuner, polis, lokala BRA 
med flera verka för att vägen till 
och från hållplatser och 
resecentra förbättras ur ett 
trygghetsperspe kt iv 

• I samverkan med Trafikverket 
och kommunerna verka för att 
både vuxna och barns specifika 
förutsättningar och behov 
beaktas vid planering av den 
fysiska utformningen av 
hållplatser, resecentra, 
gångtunnlar och gångvägar 

Bild 2.3.2 Handlingsinriktningar och aktiviteter där den regionala infrastrukturplanen kan bidra till 

det Regionala Utvecklingsprogrammets och Trafikforsörjningsprogrammets måluppfyllelse. 
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Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik i Västmanlands län togs fram 
och beslutades av Kollektivtrafikmyndigheten under 2012. I programmet anges 
fem övergripande mål för kollektivtrafiken i Västmanland. Målen är nedbrutna i 
et! antal del mål. Strategier har tagits fram, där aktiviteter för att nå delmålen 
beskrivs. De övergripande målen framgår av tabellen enligt bild 2.3.1 . 

Av tabellen enligt bild 2.3 .2 framgår den regionala utvecklingsplanens strategier 
och handlingsinriktningar kompletterat med de aktiviteter enligt det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet där den regionala infrastrukturplanen kan bidra till 
aktiviteternas genomförande. Det regionala utvecklingsprogrammet saknar en 
uttalad handlingsinriktning för utformning av transportsystemet ur 
trygghetsaspekt och utifrån barns förutsättningar och behov. Dessa aspekter 
kommer att beaktas i den regionala cykelstrategi som Länsstyrelsen håller på att ta 
fram i samarbete med Trafikverket och länets aktörer. 

20 



LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 2014-2025 

3 Strategisk inriktning och prioritering 

Med utgångspunkt i nationella, storregionala och regionala mål, Västmanlands 
förutsättningar enligt kapitel åtta och transportsystemets funktion, brister och 
behov enligt kapitel nio har inriktningen för den regionala infrastrukturplanen 
formulerats. 

Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2014-2025 är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

3.1 Satsning på säkra och framkomliga vägar 
Västmanlands län har sedan planomgången 2004-2015 systematiskt arbetat med 
att säkra regionala stråk för arbetspendling och godstransporter med avseende på 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Utpekade stråk har etappindelats och 
prioriterats för genomförande. Satsningen påbörjades i planen för perioden 
2004-2015 och intensifierades i planen för perioden 20 l 0-202 J. 
Under planperioden 2014-2025 avslutas den särskilda satsningen på utbyggnad av 
mötesfria vägar. Därefter kommer byggande av mötesfria vägar att vara en 
naturlig del av planen i takt med trafikutvecklingen och utvecklingen av länets 
transportsystem. 

Länets utpekade viktiga regionala stråk för arbetspendling och godstransporter är: 

• Riksväg 66 Västerås-fagersta-Ludvika 

• Riksväg 68 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle 

• Länsväg 250 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta 

• Länsväg 252 (väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs 

• Länsväg 233 (Örebro)-Skinnskatteberg-Ramnäs 
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3.2 Satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 
En väl utvecklad kollektivtrafik på väg och järnväg är avgörande för 
Västmanlands möjligheter att vara en del aven större arbetsmarknadsregion, ta 
del av ett större studieutbud, erhålla en positiv befolkningsutveckling samt 
attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland har genom sitt trafikförsörjnings
program och "Utbud 2020" stakat ut en inriktning och ambition för kollektiv
trafiksystemet i länet, både med avseende på kollektivtrafiken på väg och på 
järnväg. Avsiktsförklaringen avseende Trafikplan 2017 som skrivits under av 
kollektivtrafikmyndigheterna inom ramen för "En Bättre Sits" anger också en 
inriktning för det storregionala järnvägssystemet i östra Mellansverige. I det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet har ett antal aktiviteter identifierats där 
den regionala infrastrukturplanen kan bidra till aktiviteternas genomförande. 

3.3 Satsning på gång- och cykelåtgärder 
Det pågår ett arbete med att ta fram en regional cykelstrategi och en 
utbyggnadsplan för cykelåtgärder längs utpekade viktiga stråk för gång- och cykel 
i länet. Andelen korta resor med gång- och cykel och möjligheten att kombinera 
gång- och cykel med kollektivtrafik bör öka. För att cykeln ska bli ett attraktivt 
alternativ till bilen för de korta resorna behövs inte bara cykelvägarna. 
Attitydpåverkande åtgärder och åtgärder för att göra det lätt att använda 
cykelvägarna är också viktiga för att andelen cykelresor ska öka. 

För att få fungerande cykelvägnät utan felande länkar bör utbyggnaden av det 
regionala cykelvägnätet i anslutning till tätorter ske i samarbete med 
kommunernas arbete med de kommunala cykelvägnäten. Utbyggnaden av 
mötes fria vägar, där utbyggnad av cykelvägar prioriterats ned, har gjort att det 
finns behov av åtgärder längs delar av de mötesfria vägarna för att knyta ihop 
viktiga målpunkter för oskyddade trafikanter. 

3.4 Satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 
Västmanlands strategiska läge i östra Mellansverige med närhet till Stockholm 
och med tillgång till alla fyra trafikslagen skapar goda förutsättningar för 
trafikslagsövergripande lösningar. Inte minst är utbyggnaden av Södertälje 
slussIkanai och breddningen av farleden avgörande för en utvecklad och väl 
fungerande Mälarsjöfart. 

Den regionala planen ska främst bidra till att möjliggöra trafikslagsövergripande 
transportlösningar genom investeringar i smärre åtgärder eller genom 
samfinansiering av åtgärder i den nationella planen för att utveckla länets 
anslutningar mellan väg och järnväg eller mellan väg, järnväg och hamn. 
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4 Atgärdsplan 

l detta kapitel presenteras åtgärdsplanen och dess genomförande. Kapitlet avslutas 
med en utblick 2030 för att visa på några för länet viktiga infrastrukturåtgärder 
där utredningar och projektering behöver påbörjas under perioden 2014-2025 fOr 
att finnas på plats till 2030. 

4.1 Ekonomisk plan 2014-2025 
Sambandet mellan länsplanens utpekade satsningsområden enligt kapitel 3 och 
den ekonomiska planens åtgärdsområden framgår av tabellen enligt bild 4.1.1. Ett 
kryss innebär att åtgärder inom åtgärdsområdet bidrar ti II genomförande av 
satsningsområdet. Aktuella investeringsåtgärder och övriga åtgärdsområden 
beskrivs kortfattat i kapitel 4.2. 

• • • 
:!f " • SatsningsomrAde S 

,. 
o H' 

" • ~ 

e iS .. 
• • " " '" • '" ~ .:; « 
-e .: -e • 

~ Åtgärdsområde o ~ o 

• . .;, • • • c 
" '" '" ~ '. .: ö ~ 

~ > " " 
Namnsatta 'tgärder (varje åtgård >25 mkr) X 

Trimningsåtgårder (varje åtgärd < 25 mkr) 

Åtgärder fOr ökad säkerhet X 

Åtgärder tbr att möjliggöra utökad och effektiv kollektivtrafik X 

Åtgärder fur att möjl iggöra ökad och säker cykling X 

Åtgärder tbr förbättrad kapacitet och kvalitet X X 

Statlig medfinansiering, mindre objekt 

Kollekt ivtrafik X X X 

Miljö- och Irafiksäkerhetsåtgärder kommunalt Vägnat X X 

Medel för genomförande av åtgårdsval och utredningar X X X 

Blid 4.1.1 Samband mellan länsplanens satsnJOgsområden och den ekonomISka planens 
åtgärdsområden. 

23 

• 
" c 
« c. 
'0 
!:' • S 

i ~ 
~ 

" .l! • 
.!2 o .. 
'" c • • " f- l: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



~ ; ReJ!:ionala infrastrukturplanen Västmanlands län 2014·2025 
o: 
f>- A,1-3 

N ..., 
Total Kostnad 

kostnad 2014-25 
o, 
a Åtgärder Mk< Mk, 2014 2015 

" :;- Namnsatta åtgärder> 2S mkr 

5' 
UQ 

" 
Rv 66 Surahammar-Sothällen, MLV X 

v 252 Hallstahammar-Surahammar, MLV 256 251 20 58 
< 
o. Södertälje sluss/kanal och Mälarfarleden 1450 46 12 

" " Ar 7-12~ namnsatta brister, föremål för åtgördsllo! 275 225 

" "" 
rv 68 Sundet-B"örkvi ken 

o 
" o 
3 

rv 68 Björkvi ken-Oti 

v 252 Sörstafors-Hallstahammar 
v;' 

"" 
v 250 Kqpinl'!:-Kolsva 

" 
~ 

v 250 Köping-Kungsör 
Total kostnad, namnsatta åtgärder> 25 Mkr 522 32 58 

" " N O' .". < 

Trimningsåtgärder < 2S Mkr 

AtRärder för ökad säkerhet I 35 

" ~ 
'Q ., Åtgärder för att möjliggöra utökad och effektiv kol lektivtrafik 57 X X 

Atgärder för att möjliggöra ökad och säker cykling 35 

" 'Q AtRärder för förbättrad kapacitet och kvalitet 40 X 

" ~ o' Total kostnad, trlmninDsåtgärder < 25 Mkr 167 12 3 
o. 
" 

Statlig medfinansiering. mindre objekt 

" N Kollektivtrafi k 130 65 X 
o Miljö- och trafi ksä kerhetsåtgärder, kommuna It vä~nät SO 25 X X ... 
N Total kostnad statlig medfInansiering 90 13 O 
o 
N Medel för genomförande av åtsärdsval och utredningar 
~ Rv 69 Fagersta-Norberg-H edemora-Fa lun-Rättvi k 

Länsväg 233 Ramnä s-Skinnskatteberg 

Översyn länsväll!:ar för "ämn hastighet, 80 km/h 

Utökad och effektiv kollektivtafik 

Ökad och säker cykling 

Förbättrad kapacitet och kvali tet 

Trafiksl agsövergripande tra nsportsystem 

Atgärdsva Isstudier i nHi erade av nya förutsättningar 

Medfinansieri nR åU!:ä rdsval i nationellt väg- och iärnvägsnät 

Total kostnad för åtgärdsval och utredningar I 24 2 2 

Summa I 803 59 63 

A,'-6 

2016 2017 2018 2019 

65 64,S 36,S 7 
6,5 27,S 

13 

65 71 64 20 

X 

X X 

X 

X 

3 O O 31 

X X 

X X X 

2 O 1 16 

2 2 2 2 
72 73 67 69 

Ar 7·12 

2020- 2022-
2021 2023 

67 57 

67 57 

X 

X X 

X 

X X 

46 54 

X X 

X X 

18 18 

4 4 
135 133 

2024-

2025 

88 

88 

X 

X 

X 

X 

18 

X 

X 

22 

4 
132 

Anmärkning 

Medfinansiering 

Medfinansier ing 

<;, 
z 
U> 
-o 

~ 
g 
;o 
m 

" \? 
>
~ 

~ 
~ 
O 
;o .... z 
~ 

~ 
c 
~ 
c 
;o 

~ • il 
N 
~ 



LÄNSPLAN FÖR REG!ONAl TRANSPORT!NFRASTRUKTUR 2014-2025 

Atgärdsplanen med tillhörande åtgärdsområden och fördelning av den 
ekonomiska ramen framgår av bild 4.1.2. Den ekonomiska ramen för 
Västmanlands infrastrukturplan är 803 mkr (2013 års prisnivå) för hela 
planperioden 2014-2025. 

Planeringsramens procentuella fördelning mellan namnsatta åtgärder och övriga 
åtgärder framgår av bild 4.1.3. 
Namnsatta åtgärder innebär att varje enskilt objekt har en kostnad på minst 25 
mkr. Under planperioden avsätts 522 mkr till namnsatta åtgärder, vilket motsvarar 
65 procent av den ekonomiska ramen för planperioden. För de åtgärder i 
åtgärdsplanen där planeringsprocessen ännu inte påbörjats ska förenklade 
åtgärdsvalsstudier genomföras för att skapa samsyn om stråkens regionala och 
storregionala funktion med avseende på arbetspendling och näringslivets 
transporter och som underlag för slutgiltigt val av åtgärd. Ramen för namnsatta 
åtgärder räcker inte till alla de åtgärder som anges under år 7-12 enligt 
åtgärdsplanen. 

Fördelning 2014-2025 (803 mkr) 

3% 

65% 

• Medel för åtgärdsva l och 
utredningar 

. Trimningsåtgärder < 25 
Mkr 

• Statlig medfinansiering 

Namnsatta åtgärder> 25 
Mkr 

Bild 4.1.3 Planeringsramens fördelning under perioden 2014-2025 . 

Trimningsåtgärder avser åtgärder där varje enskild åtgärd har en kostnad som 
understiger 25 mkr. 
167 mkr avsätts till trimningsåtgärder, vilket motsvarar 21 procent av den 
ekonomiska ramen för planperioden. I planen av sätts 90 mkr (II procent av 
ramen) till statlig medfinansiering, varav 65 mkr ska användas till statlig 
medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar och 25 mkr till miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Totalt av sätts 24 mkr (3 
procent av ramen) till åtgärdsvalsstudier och utredningar under planperioden. I 
åtgärdsplanen anges exempel på några stråk och områden inom vilka 
åtgärdsvalsstudier kan komma att krävas. De ligger inte i prioritetsordning. 
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Fördelningen av ramen för trimningsåtgärder mellan olika åtgärdsområden 
framgår av bild 4.1.4. 
57 mkr (34 procent av ramen för trimningsåtgärder) avsätts till åtgärder för att 
möjliggöra en utökad och effektiv kollektivtrafik. 35 mkr (21 procent av ramen 
för trimningsåtgärder) av sätts till gång- och cykelåtgärder på det regionala 
vägnätet. Medel för gång- och cykelåtgärder på det kommunala vägnätet av sätts 
inom ramen för statlig medfinansiering. 
35 mkr (21 procent av ramen) avsätts till åtgärder för ökad säkerhet. Till åtgärder 
som ska leda till förbättrad kapacitet och kvalitet avsätts 40 mkr, motsvarande 24 
procent av ramen för trimningsåtgärder. 

Medel för projektering, projektledning m m, så kallat produktionsstöd, ingår i 
kostnaden för respektive namnsatt åtgärd. För trimningsåtgärder ingår 
produktionsstödet i potten för respektive åtgärdsområde . 

• Utökad och effektiv 
kollektivtrafik 

• Ökad och säker cykling 

Åtgärder för ökad säkerhet 

Förbättrad kapacitet och 
kvalitet 

Bild 4.1.4 Fördelning av ramen for trimningsåtgärder mellan åtgärdsområden. 
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4.2 Atgärdsområden 

4.2.1 Namnsatta åtgärder 
Alla planens namnsatta åtgärder avser åtgärder längs länets utpekade stråk för 
arbetspendling och näringslivets transporter. Namnsatta åtgärder ska föregås av 
åtgärdsvalsstudier. 

, , 

, 
\ 

( 
) 

I 

L~ .... --
~~.,",...y~ 

Åtgärd 

_ RV 66 Surahammat - SoI!lii","n 
A _ II 252 Hallslahammer . Suranammar 
B So!!del'UlljB stuS'S.I .... a1!al Malarialled 

..... · T ·'- _ _ .,--

C _ Rv 6!!.Sundlll · BjOffntikcn 

o a.tRv 68 BjMiYlken - atl 
E _ II 252 SO~t..lb$ · H~5f;,hltmm;,r 

F v 250 I<:oping - Kol!;va 
G v 250 KQpln!J ' Kun~~r 

Bild 4.2.1 Översiktskarta med åtgärdsplanens namngivna objekt. 
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A. Länsväg 252, Hallstahammar-Surahammar 
Befintlig väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar går på en 
grusås och passerar två skyddsområden för vattentäkter. Vägen är ca 16 
km lång och går genom bebyggelse med bostäder i direkt anslutning till 
vägen. Standarden är låg med en hastighet som varierar mellan 50 och 70 
km/h. Den nya vägen kommer att vara 10 km lång och gå i ny sträckning 
norr om Hallstahammar och ansluta till riksväg 66 söder om Surahammar. 
Vägen byggs ut till mötes fri väg med en hastighet på 100 km/h. 
Nettonuvärdeskvoteni för objektet är beräknad till XX. 

B. Samfinansiering Södertälje sluss/kanal och Mälarfarleden 
Länsstyrelsen har som plan upprättare slutit avtal med Sjöfartsverket 
avseende samfinansiering av utbyggnaden av Södertälje sluss och 
tillhörande farled med 100 mkr. Återstående del av samfinansieringen 
(46 mkr) ingår i den regionala infrastrukturplanen för 2014-2025. 

C. Rv 68 Sundet-Björkviken 
Sträckan är 3,5 km lång, har låg plan- och profilstandard och en vägbredd 
på endast sex meter, vilket innebär att vägen har en låg standard både när 
det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Utgångspunkten i planen är 
att vägen ska byggas om till mötesfri landsväg, med en hastighet på 100 
km/h. Nettonuvärdeskvoten är beräknad till XX. 

D. Rv 68 Björkviken-Oti 
Sträckan är 7,5 km lång och huvuddelen av sträckan är åtta meter bred. På 
sträckan finns ett stigningsfålt på 2 km. Utgångspunkten i planen är att 
vägen ska byggas om till mötes fri väg och hastigheten 100 km/h. 
Nettonuvärdeskvoten är beräknad till XX. 

E. Länsväg 252, Sörstafors (E18)-Hallstahammar 
Sträckan är 5 km och i huvudsak 7 meter bred. Sträckan förbinder, 
tillsammans med ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar, E I 8 
med riksväg 66. Utgångspunkten i planen är att vägen ska byggas ut till 
mötesfri väg med hastigheten 100 km/h. Nettonuvärdeskvoten för 
projektet är beräknad till XX. 

F. Länsväg 252, Köping-Kolsva 
Sträckan är ca 9 km lång och 9 meter bred. Vägen är framförallt viktig för 
pendling och även för det lokala näringslivet. Vägen kommer att öka i 
betydelse både med avseende på arbetspendling och på godstransporter när 
gruvan i Riddarhyttan etableras, då vägen är en del av stråket mellan 
Köping och Skinnskatteberg. Utgångspunkten i planen är att vägen ska 
byggas om till mötesfri väg med en hastighet på 100 km/h. 
Nettonuvärdeskvoten är beräknad till XX. 

I Nettonuvärdeskvot, NNK, mäter samhällsekonomisk lönsamhet. En negativNNK (NNK<O) 
innebär att kostnaderna är större än nyttorna. En positiv NNK (>0) innebär att åtgärden anses 
lönsam. 
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G. Länsväg 252, Kungsör-Köping 
Sträckan är ca 10 km lång och vägens bredd är 13 meter. Vägen är 
rekommenderad primär väg för farligt gods. Antalet pendlare som bor i 
Kungsör och arbetar i Köping eller tvärtom är stor. Utgångspunkten i 
planen är att vägen på sikt ska byggas om till mötesfri väg med en 
hastighet på 100 km/h. I avvaktan på en större ombyggnad kan smärre 
åtgärder för ökad säkerhet komma att genomföras. Nettonuvärdeskvoten 
för projektet är beräknad till XX. 

4.2.2 Trimningsåtgärder 

I åtgärdsplanen delas trimningsåtgärderna in i fyra åtgärdsområden enligt nedan. 

Åtgärder for ökad säkerhet 
Åtgärder inom ramen för ökad säkerhet avser variabla hastighetsskyltar, 
hastighetspåminnande information, varning för gång/cykel eller andra åtgärder 
inom ramen för ITS (Intelligenta transportsystem), förbättring av sidoområden, 
utbyggnad av kortare sträckor mötes fri väg m m. 

Framförallt runt Västerås finns det ett antal vägar som binder ihop Västerås med 
omgivande tätorter. Trafikflödena är på vissa av vägarna betydande och en 
översyn av dessa vägar ska genomföras för att identifiera behov och brister. 
Utbyggnad av mötesfri väg riksväg 66 delen Fagersta-Dalarnas länsgräns ska 
genomföras i samverkan med Dalarnas län, men det är osäkert om åtgärden 
kommer att genomföras inom planperioden. Om rv 66 byggs ut till mötes fri väg 
före 2025, finns utrymme för åtgärden inom detta åtgärdsområde, då 
Västmanlands kostnad för delen Fagersta-Dalarnas länsgräns bedöms understiga 
25 mkr. 

Åtgärder för att möjliggöra utökad och effektiv kollektivtrafik 
Åtgärder inom ramen för utökad och effektiv kollektivtrafik avser 
hållplatsåtgärder längs utpekade stråk, vändslingor, bytespunkter längs 
kollektivtrafikstråk inklusive pendlarparkeringar för bil, åtgärder för att öka 
tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning, 
införande av stödsystem i kollektivtrafikfordon på väg som innebär ett effektivare 
nyttjande av kollektivtrafiken , m m. 

Ramen medger samfinansiering av åtgärder i den nationella planen som gynnar 
den regionala kollektivtrafiken, t ex åtgärder längs Bergslagspendeln och 
Dalabanan, för att effektivisera trafikeringen längs banan. 

Åtgärder for alt möjliggöra ökad och säker cykling 
Åtgärder inom ramen för ökad och säker cykling avser åtgärder längs det 
regionala vägnätet. Exempel på åtgärder är utbyggnad av cykel parkeringar vid 
bytespunkter för kollektivtrafik, utbyggnad av gång- och cykelvägar för barns 
säkra skolväg och för arbetspendling, utbyggnad av cykelvägar längs delar av 
stråk med mötesfria vägar, vägvisning som överensstämmer med vägvisning på 
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kommunalt cykelvägnät, åtgärder för att öka användningen av befintliga och 
nybyggda gång- och cykelvägar på det regionala och kommunala cykelvägnätet m 
m. Ramen kan också användas för samplanering av cykelåtgärder i samband med 
att mötesfri väg byggs ut på det regionala vägnätet. 

Vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter ska utgångspunkten vara att 
sammanlänka det regionala cykelvägnätet med det kommunala cykelvägnätet. För 
att ra bra helhetslösningar ska utvecklingen av det regionala cykelvägnätet i 
anslutning till tätorter ske i samarbete med kommunernas arbete med de 
kommunala cykelvägnäten. Medfinansiering (50-50) ska vara en utgångpunkt vid 
genomförandet av åtgärder. Medfinansiering innebär större delaktighet och 
inflytande från berörda aktörer, vilket förutsätts leda till bättre och effektivare 
lösningar. 

Åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet 
Åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet avser t ex. förbättring av 
vägkorsningar och åtgärder för jämn hastighets längs stråk (företrädesvis 80 
km/h). 

Åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet avser också smärre 
kapacitetshöjande åtgärder på järnväg t ex. signalåtgärder för att minska restiden 
för persontrafik på järnväg samt åtgärder för att utveckla godsnoder som 
möjliggör överföring av gods mellan olika trafikslag (från väg till järnväg eller 
från väg och järnväg till sjö). Ramen medger också samfinansiering av åtgärder i 
nationella planen som syftar till att möjliggöra överföring av gods mellan olika 
trafikslag. 

4.2.3 Statlig medfinansiering 

Medel avsätts för statlig med finansiering av kollektivtrafikanläggningar samt för 
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Exempel på 
åtgärder inom ramen för kollektivtrafik är bussangöring i anslutning till 
resecentra, hållplatser och pendlarparkeringar för bil och cykel på det kommunala 
vägnätet, vägvisning, kollektivtrafikkörfalt på kommunalt vägnät m m. 
Åtgärder i anslutning till spår och perronger ingår i den nationella planen. Den 
regionala planens medel ska i första hand användas till åtgärder för att utveckla 
kollektivtrafiken på väg i anslutning till spår och perronger. 

Medel avsätts också för statlig medfinansiering av miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Exempel på åtgärder är gång
och cykelåtgärder inklusive cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknoder 
på det kommunala vägnätet, utbyggnad av cykelvägar för arbetspendling och 
barns säkra skolvägar, vägvisning längs det kommunala vägnätet samt åtgärder 
för ökad säkerhet på det kommunala vägnätet. 
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4.2.4 Medel för genomförande av åtgärdsval och utredningar 

Medel för åtgärdsval och utredningar ska användas för att utreda brister och behov 
i det regionala transportsystemet. De ska också kunna användas för brister och 
behov inom ramen för den nationella planen, men som är av intresse för länet. 

Det finns behov av att starta ett antal åtgärdsvalsstudier, dels för åtgärder inom 
planeringsperioden 2014-2025, dels för att identifiera åtgärder som krävs för att 
klara transportsystemets utmaningar bortom 2025. Nedan kommenteras ett antal 
åtgärder som Västmanland ser behov av inom planperioden. De åtgärder som kan 
bli resultatet av åtgärdsvalsstudierna hamnar inom ramen för såväl namnsatta 
åtgärder som trimningsåtgärder i den regionala eller nationella planen. 
Åtgärderna presenteras inte i prioritetsordning. 

• Riksväg 69 Fagersta-Norberg-Hedemora-Falun-Rättvik 
En studie behöver genomföras för att skapa samsyn om stråkets funktion 
och framtida standard. Studien ska genomföras i samarbete med Dalarnas 
län. 

• Länsväg 233 Skinnskatteberg-Ramnäs 
På sikt kan anpassningen till nya hastigheter innebära att vägen behöver 
ses över och åtgärdas om hastigheten inte ska sänkas till 80 kmlh. I en 
förenklad åtgärdsvalsstudie ska vägens funktion och standard bestämmas. 

• Behov av åtgärder för alt möta gruvnäringens i Bergslagen behov av 
transporter vid gruvetablering i Riddarhyttan och Norberg 
En övergripande åtgärdsvalsstudie genomfördes hösten och vintern 
2012/2013. I studien identifierades ett antal åtgärder som behöver 
genomföras för att möta gruvnäringens behov av transporter vid etablering 
av gruvor i norra Västmanland. Arbetet ska drivas vidare, för att 
ytterligare öka kunskapen om behov och brister och för att identifiera 
konkreta infrastrukturåtgärder inom planperioden och framåt. 

• ÖVersyn av vägar för jämn hastighet 
Ett antal länsvägar har hastigheter som varierar mellan 50 och 80 km/h. En 
översyn av dessa vägar behöver göras för att möjliggöra en jämnare 
hastighets längs hela stråk 
- väg 596 Karrnansbo-Skinnskatteberg 
- väg 256 Sala-Norberg 

• Planeringsunderlagför åtgärder inom kollektivtrafik och gång- och cykel 
Ett arbete med att peka ut viktiga stråk för gång- och cykel samt identifiera 
och prioritera viktiga infrastrukturåtgärder längs prioriterade cykelstråk 
och utpekade kollektivtrafikstråk behöver göras tidigt i planperioden. 
Detta ska ske i samarbete med Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten 
och länets kommuner. 
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4.3 Genomförande 
Planperioden inleds med genomförandet av investeringsprojektet väg 252 mellan 
Hallstahammar och Surahammar. Detta objekt tar större delen av den tilldelade 
ramen från och med år 2015 och de närmast följande åren. Under planperiodens 
första år avsätts medel till åtgärder som gynnar en ökad kollektivtrafik, gång- och 
cykelåtgärder på det regionala vägnätet som kommit långt i planeringen samt 
medel för samfinansiering av projekt Södertälje sluss och åtgärder i Mälarfarleden 
(nationella planen). 

Under de närmaste åren kommer ett arbete att pågå för att prioritera åtgärder inom 
ramen för de åtgärdsområden trimningsåtgärderna delats in i. Ett arbete med att ta 
fram en regional cykelstrategi med tillhörande cykelplan har påbörjats i ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen, Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten. I 
det fortsatta arbetet kommer även länets kommuner att involveras. 
Tilldelade ramar medger att satsningen för utökad kollektivtrafik, ökad och säker 
cykling samt satsningen för att möjliggöra et! transportslagsövergripande 
transportsystem kan starta på allvar först 2019. 

Inom ramen tor statlig mediinansiering behöver arbetsformerna utvecklas. Genom 
att tillsammans med länets kommuner och Kollektivtrafikmyndigheten arbeta med 
treårsplaner kan möjligheterna att genomföra statligt medfinansierade miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet öka. Kommunerna kan planera 
åtgärder och avsätta medel för åtgärder på tre års sikt och med den 
framförhållning en treårsplan skapar ökar också flexibiliteten om förhållanden 
ändras så att omprioritering av planerade åtgärder krävs. 

Fördelningen mellan åtgärdsområden inom ramen för trimningsåtgärder och 
statlig medfinansiering kan variera på årsbasis. De ska dock följa fördelningen i 
åtgärdsplanen sett över hela planperioden. Sett över en fyraårsperiod ska 
fördelningen följas i stort, där avstämningar sker årligen mellan Länsstyrelsen och 
Trafikverket. Länsstyrelsen som planupprättare styr inte över hur enskilda fysiska 
åtgärder planeras och utformas. Vid avstämningarna med Trafikverket kommer 
Länsstyrelsen dock att följa upp att och på vilket sätt aspekter som jämställdhet 
och tillgänglighet till transportsystemet för barn och funktionshindrade beaktas 
vid planeringen och genomförandet av åtgärder inom ramen för den regionala 
infrastrukturplanen. Avstämningar av planerade åtgärder på tre års sikt genomförs 
också regelbundet under verksamhetsåret. 
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4.4 Utblick 2030 
Under planperioden 2014-2025 behöver ett antal studier och utredningar påbörjas 
för att möta behov och utmaningar bortom 2025. För Västmanlands län är 
framföralltjärnvägsåtgärder som bidrar till vidgade arbetsmarknadsregioner och 
ett ökat studieutbud viktiga åtgärder. 

• Förbättrade förbindelser mellan Västerås-Eskilstuna 
Västerås och Eskilstuna är Västmanlands och Södermanlands två största 
kommuner med en sammanlagd befolkning på knappt 240 000 personer. 
Antalet pendlare mellan de två kommunerna har ökat stadigt sedan 2004. 
Samarbete sker redan idag avseende Mälardalens Högskola som bedriver 
verksamhet i båda städerna och med gratis bussförbindelse däremellan för 
skolans studenter och personal. Förbättrade kommunikationer mellan 
Västerås och Eskilstuna medför en snabbare utveckling mot en gemensam 
arbetsmarknad som på sikt kommer att vara integrerad med Stockholms 
arbetsmarknadsregion. 

• Arosstråket 
En järnvägsförbindelse längs Arosstråket (Örebro/Eskilstuna)-Västerås
Enköping-Uppsala/Arlanda, bidrar till att knyta de storregionala kärnorna 
Västerås och Uppsala närmare varandra. Genom anslutande system via 
stråket Sala-Flen-Oxelösund och Mälarbanan, innebär stråket också 
förbättrade kommunikationer för Eskilstuna och Örebro med Uppsala och 
Arlanda. En utvecklad förbindelse till Uppsala och Arlanda bidrar till en 
förstorad arbetsmarknadsregion, ett ökat studieutbud och bättre 
tillgänglighet till Arlanda, vilket är en viktig förutsättning för en stor del 
av Västmanlands näringsliv. 

• Fortsatt utbyggnad av dubbelspår kring Mälaren och till Örebro, 
"Mälarringen " 
Fortsatt utbyggnad av fyra spår till Västerås och utbyggnad av dubbelspår 
hela vägen runt Mälaren och till Örebro, en "Mälarring", inklusive 
förbättrade förbindelser mellan Västerås och Eskilstuna, är ytterligare 
viktiga infrastrukturprojekt som bidrar till en utökad arbetsmarknadsregion 
och ett ökat studieutbud samt tillgänglighet till en större bostadsmarknad. 

• E20 Eskilstuna-Göteborg 
E20 ingår i EU:s utpekade stomnät för vägar (TEN-T). Utbyggnad av E20 
till motorväg mellan Eskilstuna och Arboga är ett viktigt vägprojekt i 
länet, men även en fortsatt utbyggnad av E20 till mötesfri väg hela vägen 
genom Skaraborg ner till Göteborg är av stor vikt för länet och dess 
näringsliv. 

• Godsstråket genom Bergs/agen 
Godsstråket genom Bergslagen ingår i EU:s utpekade stomnät för 
godstransporter på järnväg (TEN-T) och förväntas utifrån det ha en 
standard 2030 som innebär säkrare transporter och mindre trafikstörningar. 
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Det är därför av stor vikt att tillräckligt med medel av sätts till banan 
kontinuerligt fram till 2030 för att tillgodose näringslivets nuvarande och 
kommande behov av godstransporter. 

• Förbättrad kapacitet längs banan Sala- Västerås-Flen-Oxelösund 
Kapacitetsutnyttjandet kommer enligt Trafikverkets prognoser för 
godstransporter att vara mycket högt 2030 på delen mellan Sala och 
Västerås. På sikt kommer banan att behöva förstärkas med mötesspår och 
planering för detta bör starta i god tid. 

34 



LÄNS PLAN FÖR REG IONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 2014-2025 

5 Samband med nationell plan och omgivande läns 
regionala planer 

5.1 Nationella planen 
Färdigställandet av Citybanan och Mälarbanans utbyggnad mellan Tomteboda
Kallhäll är det viktigaste infrastrukturprojektet i den nationella planen för 
Västmanlands län. Fungerande arbetspendling mellan Stockholm och länets 
kommuner längs Mälarbanan är avgörande för att Västmanland ska kunna vara en 
del av Stockholmsregionens arbetsmarknad, ta del av den förväntade 
befolkningsökningen i Stockholms län samt försörja Västmanland och dess 
näringsliv med kompetent och välutbildad arbetskraft. Satsningen i den regionala 
infrastrukturplanen för en utökad och effektiv kollektivtrafik ska bidra till goda 
förutsättningar för ökad regional kollektivtrafik då Citybanan står fårdig och det 
storregionala stomnätet för järnväg enligt Trafikplan 2017 sjösätts. 

Södertälje sluss och tillhörande farled är ett annat viktigt projekt för länet. 
Projektet medfinansieras av länet med totalt 190 mkr, varav 100 Mkr från den 
regionala infrastrukturplanen och återstående 90 mkr från Västerås stad och 
Köpings kommun. Sjöfarten är ett energieffektivt och miljövänligt alternativ till 
landtransporter och projektet möjliggör en utvecklad Mälarsjöfart, där gods kan 
landas centralt i Mälardalen och avlasta väg- och järnvägsnätet närmast 
Stockholm. I den regionala infrastrukturplanen avsätts medel inom ramen för 
trimningsåtgärder för att främst genom samfinansiering av åtgärder i den 
nationella planen kunna bidra till åtgärder som möjliggör trafikslagsövergripande 
transportlösningar. 

I den regionala planen avsätts en betydande del av den ekonomiska ramen till 
utbyggnad av säkra och framkomliga vägar. De största flaskhalsarna finns dock på 
de nationella stråk som passerar genom länet, som E 18 och väg 56. 

• E 18 mellan Köping och Väst jädra, väster om Västerås är mötesfri väg 
(2+ I). Trafikflödena varierar mellan drygt 14 000 - 19 000 fordon per 
dygn. Mellan Hallstahammar och Väst jädra närmar sig vägens trafikflöde 
kapacitetsgränsen för mötesfria vägar. Antalet stopp längs hela sträckan är 
stora och omledningsvägen genom Köping, Kolbäck och längs 
lågtrafikerade vägar är på inga sätt anpassade till trafik från europavägen. 
Det är därför av största vikt att E 18 mellan Köping och Väst jädra byggs ut 
till fyrfåltighet tidigt i planperioden. 

• Väg 56 Räta linjen mellan Norrköping och Gävle är en för länet viktig 
nationell väg och utpekat godsstråk. Förutom de åtgärder som ingår i den 
nationella planen för planperioden 20 I 0-2021 är det av stor vikt att starta 
den fysiska planeringsprocessen längs de sträckor som inte ingått i planen 
20 I 0-2021. Det gäller dels sträckan mellan Stora Sundby och Kungsör i 
Södermanlands och Västmanlands län, dels delsträckor i Gävleborgs län 
t ex. mellan Hedesunda och Valbo. 
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Utökad kapacitet längs Godsstråket genom Bergslagen är en viktig förutsättning 
för länet då gruvor etableras i Riddarhyttan och Norberg. Om banans kapacitet 
utökas fOr att möta det ökade behovet för godstransporter mellan landets norra och 
södra delar, kommer även malmtransporter genererade av gruvorna i östra 
Bergslagen att rymmas längs stråket. I den regionala infrastrukturplanen avsätts 
medel för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs riksväg 68, vilken 
är den väg som förbinder Riddarhyttan med Fagersta och Norberg. 
Medel för fortsatta åtgärdsvalsstudier samt medel för samfinansiering av åtgärder 
för trafikslagsövergripande lösningar avsätts också i den regionala planen. Länet 
ser Bergslagspendeln som förbinder de båda nationella godsstråken Godsstråket 
genom Bergslagen och Bergslagsbanan som en framtida viktig bana. Den 
förbinder Bergslagens gruvområden i Dalarna och Västmanland med varandra och 
kommer att vara viktig dels fOr arbetspendling dels som länk mellan nationella 
godsstråk. Bergslagspendeln mellan Ludvika och Fagersta har potential att bidra 
till högre kapacitet och bättre robusthet för de nationella godstransporterna. 
Länsstyrelsen vill initiera en åtgärdsvalsstudie för hela Bergslagspendeln mellan 
Ludvika och Kolbäck. Studien bör genomföras i samarbete med kommunerna 
längs banan och med planupprättaren i Dalarnas län. I länets regionala 
infrastrukturplan finns medel avsatta som möjliggör samfinansiering av åtgärder 
längs Bergslagspendeln. 

Tillräcklig kapacitet längs Mälarbanan och Svealandsbanan är avgörande för 
länets invånare med avseende på arbetspendling. I det fall gruvtransporter sker 
mellan gruvorna i Dalarnas län och Oxelösunds hamn, är det viktigt att åtgärder 
vidtas längs Mälarbanan och Svealandsbanan så att tillräcklig kapacitet finns för 
både gods- och persontransporter längs banorna. Det är också viktigt att 
tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera störningarna genom t ex Arboga och 
Kungsör då malmtransporterna startar. 

5.2 Omgivande läns regionala planer 
Riksväg 68 sträcker sig från Örebro via Fagersta, Norberg, Avesta och vidare mot 
Gävle. En förenklad åtgärdsvalsstudie kommer att genomföras för att identifiera 
vilka åtgärder som krävs längs riksväg 68 genom länet. Atgärdsvalsstudien 
kommer att genomföras i samarbete med plan upprättarna i Örebro, Dalarna och 
Gävleborg fOr att skapa en gemensam syn om vägens funktion, behov och brister 
längs hela stråket. 

Dalabanan är en viktig bana fOr arbetspendling mellan bland annat Sala och 
Uppsala. Planupprättaren i Uppsala län vill genomföra en åtgärdsvalsstudie för att 
identifiera åtgärder som möj liggör snabba och smidiga resor med tåg mellan 
Uppsala och Sala. Västmanlands län kommer att delta i en sådan studie när den 
startar. I Västmanlands regionala plan finns möjlighet att medfinansiera åtgärder 
längs Dalabanan inom ramen för åtgärder som möjliggör en utökad och effektiv 
kollektivtrafik. 
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6 Effektbedömning 

Effekten av den regionala infrastrukturplanen bedöms mot nationella och 
regionala mål samt direktivens planeringsförutsättningar enligt länsplanens kapitel 
1.2. 

6.1 Samlad effektbedömning 
Planens största enskilda objekt, väg 2S2 mellan Hallstahammar och Surahammar, 
ligger tidigt i planperioden och tar i anspråk knappt SO procent av tillgängliga 
medel för namnsatta åtgärder. Dessutom sam finansierar den regionala planen 
under planperiodens år l-S projektet Södertälje sluss, vilket ingår i den nationella 
infrastrukturplanen. 

Det innebär att medel som syftar till utvecklad kollektivtrafik, ökad och säker 
cykling samt smärre åtgärder för utveckling av ett trafikslagsövergripande 
transportsystem i större utsträckning kan avsättas först under planens år 6-12. 
Under hela pianperioden avsätts dock medel kontinuerligt till åtgärdsval och 
utredningar, varför den första halvan av planperioden till stor del kommer att 
ägnas åt att inom ramen för planens alla åtgärdsområden ta fram väl 
genomarbetade planeringsunderlag med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. 

Algård Nationella mäl Regionala mål MIljömåi 

Overgnp -
Effektivt ande mål Andel 

Funktions- Hänsyns - transport- kollektiV - medel I 

m.' mål system trafik Klimat Halsa Landskap plan 

Vägåtgärder H +,. + +,. + 

65% 
Södertälje sluss H + + +,. + + .,. 
Atgärder för ökad • • säkerhet • .,. • 
Algärder för utökad och 

H . ,. • H . , . . , . ., . 
effektiv kollektivtrafik 

21% 
Atgärder för ökad och 
säker cyklng • +,. . ,. . , . . , . H ., . 
Atgärder för förbättrad • • • .,. • • .,. 
kapacitet och kvalitet 
Kollektivtrafik kOITmJnala • . ,. . , . H . , . . , . ., . 
vägnätet 11% 
TS och rriljö koITmJnala • • • . ,. . , . • ., . 
väQnätet 
Atgärdsvalsstudier och 

utredninaar 
? ? ? ? ? ? ? 3% 

Bild 6.1.1 MåiuppfylInad av åtgärdsområden i regionallänstransportplan 2014·2025. 
++: stor positiv påverkan, +: positiv påverkan, +/-: obetydlig påverkan, -: negativ påverkan, 
-: stor negativ påverkan, ? : konsekvenserna oklara 
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Nationella mål 
Den samlade bedömningen är att planen bidrar positivt till måluppfyllelsen av de 
nationella målen. Störst bidrag ger planen till funktionsmålet, medan bidraget till 
hänsynsmålet är mindre. 

Funktionsmålet med avseende på tillgänglighet uppfylls till stor del genom den 
satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik som möjliggörs i potterna. Samtidigt 
ökar även tillgängligheten till vägnätet genom en nybyggnadsåtgärd och flera 
kapacitetshöjande och säkerhetshöjande åtgärder enligt fyrstegsprincipens tredje 
steg. Vägåtgärderna och de möjligheter utbyggnaden av Södertälje sluss ger, 
bidrar främst till att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras, den 
internationella konkurrenskraften stärks samt att tillgängligheten inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder förbättras . Möjlighet till utvecklad 
sjöfart och utbyggnad av noder för överföring av gods mellan olika trafiks lag 
bidrar till ett trafikslagsövergripande transportsystem och möjliggör överflyttning 
av gods mellan väg och järnväg eller mellan väg, järnväg och sjö. 

Åtgärderna för en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafik på väg och järnväg 
ökar möjligheterna till pendling inom och mellan regioner. Genom rätt utfonnad 
infrastruktur och tillgänglighet till stödsystem för reseinfonnation ökar 
transportsystemets användbarhet för personer med funktionsnedsättning. 
Satsningen på gång- och cykelåtgärder ökar möjligheten dels att använda cykel 
för korta resor, dels att enkelt ta sig till hållplatser och resecentra för att kunna 
utnyttja kollektivtrafik. Satsningen på gång- och cykel åtgärder bidrar också till 
barns möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet ökar. 

Män pendlar i större utsträckning än kvinnor till arbete i andra kommuner än där 
de bor. De pendlar längre sträckor än vad kvinnor gör och de använder i högre 
utsträckning bil och tåg. Kvinnor använder i högre utsträckning lokal 
kollektivtrafik, som buss, alternativt cyklar eller går till arbetet. Kvinnor använder 
också oftare resan till och från arbetet till omsorgsarbete, som att hämta och lämna 
barn och att handla. Förbättrade möjligheter till arbets- och studiependling ger 
tillgång till en större arbetsmarknad än på den egna orten samt ökade möjligheter 
till studier. Förbättrade pendlingsmöjligheter till länets två funktionella 
arbetsmarknadsområden samt till närliggande arbetsmarknadsregioner utanför 
länet ökar möjligheterna att förvärvsarbeta och att arbeta mer tid. Det skulle 
kunna bidra till att ge kvinnor och män lika villkor i arbetslivet och därmed bidra 
till att åtgärderna i den regionala planen - som ett resultat av transportpolitiken -
medverkar till ett jämställt samhälle. 

Hänsynsmålet uppnås inte i samma utsträckning som funktionsmålet, då den 
ökade kapaciteten på vägnätet bidrar till ökad biltrafik. För att uppnå målet krävs 
kompletterande åtgärder för att minska bilanvändandet. De säkerhetshöjande 
åtgärder som planen innebär går dock i linje med hänsynsmålet avseende 
minskningen av antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
vägtransportområdet. 
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Regionala mål 
Åtgärderna i den regionala planen bidrar på ett positivt sätt till de regionala målen. 
Den satsning som utmärker sig mest är satsningen på infrastruktur för 
möjliggörandet aven utökad och effektiv kollektivtrafik. Fungerande infrastruktur 
för kollektivtrafik på väg och järnväg är avgörande för att uppnå målen kring en 
flerkärnig storregion med förstorad arbetsmarknad, ett hållbart transportsystem 
och där regionens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till att göra 
länen inom östra Mellansverige attraktiva. 

Miljömål 
Åtgärderna och åtgärdsområdena i den regionala planen syftar till att ta ett bredare 
grepp och planera efter "hela-resan-perspektivet", vilket möjliggör en mer hållbar 
utveckling med minskade utsläpp, partiklar, buller och markintrång. Samtidigt ges 
förutsättningar för effektiva transporter, exploatering och hög framkomlighet. 

Dock kommer planens åtgärder fortfarande att i viss mån stimulera ett ökat 
trafikanvändande, och därmed ha svårt att fullt ut bidra till 
miljömålsuppfyllnaden, som begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. 
Påverkan på naturvärden och naturresurser, med miljörnål som Levande sjöar och 
vattendrag samt levande skogar, beror till stor utsträckning på var och hur ny 
mark exploateras för åtgärder som breddning av väg och ny väg. 

6.2 Regeringens prioriterade åtgärder 
I kapitel 1.2.1 pekas de av regeringens prioriterade åtgärder ut som är av betydelse 
för Västmanlands län. Planen avsätter medel trimningsåtgärder i syfte att i större 
utsträckning genom mindre åtgärder kunna genomföra förbättringsåtgärder och 
ombyggnader inom befintlig infrastruktur. 

Den regionala länsplanen bidrar till att möta gruvnäringen i Bergslagens behov av 
infrastrukturåtgärder, bland annat genom att påbörja utredning av åtgärder längs 
riksväg 68 som förbinder Skinnskattebergs kommun med Fagersta och Norbergs 
kommun. De gruvor som kan komma att återetableras i Västmanland finns i 
Riddarhyttan (Skinnskatteberg) och Norberg. Länsstyrelsen har tillsammans med 
Trafikverket genomfört en övergripande åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i 
norra Västmanland i syfte att identifiera behov av åtgärder för att möta 
gruvnäringens behov. Medel från den regionala länsplanen kan medfinansiera 
fortsatta åtgärdsval och utredningar för att tillsammans med Trafikverket fördjupa 
och utveckla kunskapen om vilka behov och brister som behöver vara åtgärdade 
på järnvägsnätet för möj lig gruvetablering runt 2020. 

Godsstråket genom Bergslagen är en viktig bana som ingår i TEN-T-nätet för 
godstrafik på järnväg och som också är ett utpekat nationellt godsstråk. Som en 
del av EU:s utpekade stomnät förväntas flaskhalsar längs stråket och i stråkets 
viktiga noder vara åtgärdade till 2030. Åtgärdsvalsstudien för norra Västmanland 
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visar att när Godsstråket genom Bergslagen uppfyller de behov som redan idag 
finns med avseende på näringslivets behov av godstransporter längs stråket 
kommer även de malmtransporter som gruvorna i norra Västmanland kan komma 
att generera rymmas på banan. Godsstråket genom Bergslagen är en viktig bana 
för Västmanland, varför möjlighet finns att medfinansiera fortsatta utrednings
och projekteringsåtgärder längs banan i syfte att uppnå en robust bana med 
tillräcklig kapacitet under planperioden. 

Utbyggnad av fyra spår på Mälarbanan mellan Barkarby och Tomteboda är ett 
mycket viktigt projekt för Västmanlands län. Bättre kapacitet längs Mälarbanan är 
avgörande för bättre och effektivare pendlingsmöjligheter till Stockholmsområdet 
och för Västmanlands möjlighet att vara en del av den pågående 
regionförstoringen och dess utökade arbetsmarknad. Västmanlands regionala 
länsplan stöttar en utvecklad storregional kollektivtrafik genom att avsätta medel 
för att möjliggöra en utökad och effektiv kollektivtrafik längs länets utpekade 
stråk för arbetspendling samt genom att avsätta medel för statlig medfinansiering 
för kollektivtrafikanläggningar längs det kommunala vägnätet, inklusive 
anslutande gång- och cykelvägnät och pendlarparkeringar för bil och cykel. 

Under planperioden 2014-2025 avsätts ca 47 mkr för gång- och cykelåtgärder 
längs det statliga och kommunala vägnätet, jämfört med ca 32 mkr under 
planperioden 20 I 0-2021. Det kommer efter 2025 att finnas ett fortsatt stort behov 
av åtgärder för ökad gång- och cykel. 
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7 Miljöbedömning 

Miljöbedömning är en process som görs som en del av arbetet med att utarbeta en 
regional plan för transportinfrasturktur. Syftet med miljöbedömningen är att 
främja en hållbar utveckling genom att få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen 
och arbeta med dem som en integrerad del i planen. Resultatet av miljö
bedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I detta kapitel 
beskrivs kort resultaten från planens miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljöbedömningen har begränsats till att primärt omfatta miljökonsekvenser inom 
Västmanlands län. För de miljöaspekter där konsekvenserna berör ett större 
geografiskt område än det egna länet har dock ett mer nationellt eller globalt 
perspektiv använts. 

Miljöbedömningen har avgränsats till fokusområdena klimat, hälsa och landskap, 
vilket är de områden där planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. Nollalternativet definieras så att de åtgärder i planen 20 I 0-2021 
som pågår vid ingången av 2014 avslutas under perioden 2014-2025. Därutöver 
sker inga stora satsningar eller nyinvesteringar under planperioden 2014-2025. 
Nuvarande trafikutveckling och trender bedöms fortgå även framöver. 
Som pågående räknas fullföljandet av samfinansieringen av Södertälje sluss samt 
utbyggnaden av väg 252 Hallstahammar-Surahammar till mötesfri väg. 

7.1 Samlad miljöpåverkan 

Klimat 
Planen medger åtgärder som både förbättrar förutsättningarna för en mer 
miljömässigt hållbar utveckling men även åtgärder som medger fortsatta utsläpp, 
bullerstörningar och ökade partikelhalter. Då klimatet i Västmanland har relativt 
låga värden, framförallt utanför tätorterna, kan visst utsläpp ske utan att det blir 
någon påverkan på kl imatet. Dock bör klimatpåverkan ses även i ett perspektiv 
utanför länet där ett samlat grepp måste tas för att bromsa både den nationella och 
globala klimatutvecklingen som sker. 

Åtgärder som främjar ökat bilresande och högre hastigheter bidrar till ökade 
utsläpp och partikelmängd. Dessa åtgärder omfattas ofta av breddning av väg där 
fokus är tillgänglighet och säkerhet. Sådana åtgärder omfattas främst av de 
namngivna åtgärderna, där nästan 50 procent går till byggande av ny väg mellan 
Hallstahammar - Surahammar, samt säkerhets- och kapacitets förstärkande 
åtgärder på andra vägsträckningar. 
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Planalternativ 

+ 

+/-

Kommentar 

Den ökade trafikmängden på väg kan i 
planaltemativet till viss mån kompenseras med 
bättre forutsättningar for alternativa transportsätt 
till vägtransporter. 

Planalternativet forbättrar trafiksäkerheten, ger 
forbättrade kommunikationsvägar samt ökad 
möjlighet till alternativa transportsätt till 
vägtransporter. 

Påverkan beror i stor utsträckning på utformning. 
Övriga åtgärder ger begränsad påverkan. 
Nollaitemativet medger en mer naturiig 
utveckling av landskapet. 

Bild 7.1.1 Den regionala planens samlade miljöpåverkan på utpekade fokusområden. 

I och med trimningsåtgärderna finns dock möjlighet att dämpa den 
klimatpåverkan som dessa åtgärder medför. Förstärkning av cykelvägnätet, 
åtgärder för att öka kapaciteten i befintliga transportsystem (väg, cykel, järnväg), 
att förstärka förutsättningar för byte mellan olika transportmedel samt 
attitydspåverkande åtgärder ger förutsättning för att lägga om trafiken från bil till 
andra, mer klimatvänliga transports lag. För att få full effekt av detta måste dock 
begränsande åtgärder för biltrafiken göras, så att det blir svårare att åka bil och 
lättare med alternativa transportmedel. 

Totalt sett bedöms planen innebära fortsatt klimatpåverkan. Dock ger planens 
inriktning på åtgärder för ökad cykel- och kollektivtrafik förutsättningar för 
ändrade utsläpp, genom överflyttning av biltrafik till cykel och kollektivtrafik. 

Som komplement till planen behövs även andra strategier och åtgärder för att 
begränsa biltrafikens ökning. Dessa åtgärder och strategier ligger dock utanför 
planens rådighet. 

Hälsa 
Hälsa är ett brett begrepp där både fysisk och psykisk hälsa är viktigt för ett totalt 
välmående. Med planförslaget förbättras möjligheten till effektiva transporter som 
kan öka möjligheten till arbetsmarknad, utbildning, tillgången på resurser samt 
olika viktiga målpunkter. Detta är viktigt för att skapa en tillvaro som medger 
valmöjligheter för att kunna få en tillvaro anpassad efter individens behov. 

Många av åtgärderna är trafiksäkerhetshöjande och arbetar därmed i riktning mot 
bättre hälsa och god bebyggd miljö. 
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Åtgärderna kan kopplas till den påverkan de har på klimatet med utsläpp, partiklar 
och buller. Åtgärder som främjar ökad bilism påverkar den fysiska hälsan negativt 
då dessa emissioner ökar. Mer än hälften av den totala satsningen går till den 
typen av åtgärder. Idag finns visst utrymme för ytterligare utsläpp utan att olika 
föroreningar uppgår till hälsofarliga nivåer. 

Dock finns en ökad satsning på alternativa transportmedel och även här krävs en 
kombination mellan planens intentioner och andra begränsande åtgärder för att 
uppnå en större förändring i utvecklingen. 

Totalt sett bedöms planen ha positiv inverkan på hälsan. 

Landskap 
Påverkan på landskapet genereras främst genom ny eller kraftigt utbyggd befintlig 
infrastruktur. Den nya väg 252 som planeras kommer att ha en påverkan på 
landskapet. Dock är större delen av detta landskap relativt tåligt för sådan 
påverkan, och med rätt utformning av sidoområden samt geometri bedöms 
påverkan bli måttlig. 

Övriga åtgärder innebär i de flesta fall ökad barriäreffekt. Ä ven här är 
detaljutformningen mycket viktig, där passager för människa och djur är en viktig 
aspekt att ha med sig. Mitträcken, viltstängsel och stora, öppna sidoområden 
innebär att passagerna kan behöva ske planskilt. 

Utökad kollektivtrafik och cykelvägar kan möjliggöra ett mer hållbart resande 
utan större påverkan på landskapet. Det kan även göra landskapet mer 
lättillgängligt. 

Den totala påverkan på landskapet bedöms bli begränsad till något negativ där 
mycket avgörs av detaljutformningen i respektive åtgärd. 
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Bakgrund 

8 Västmanlands förutsättningar 

Västmanland är ett av Sveriges främsta industrilän med ett utmärkt läge, i centrum 
av Mälarregionen och med goda kopplingar i såväl nord-sydlig riktning som i öst
västlig riktning, inte minst till Stockholmsområdet. 

Tyngdpunkten för länets industri ligger inom stål-, elektro- och verkstadsindustri 
med en omfattande exportförsäljning och samspel med underleverantörer på den 
centraleuropeiska närrnarknaden, men också en växande handel med Östeuropa 
och Asien. 

Effektiva och robusta person- och godstransporter är en viktig förutsättning för en 
fortsatt utveckling av näringslivet i länet. Den kompetens som företagen söker 
finns många gånger såväl utom länet som utom landet. Effektiva och robusta 
person- och godstransporter är också en viktig förutsättning för utvecklingen av 
mer integrerade arbetsmarknads regioner. Västmanlands län ger genom sin närhet 
till bland annat Stockholm, Eskilstuna, Örebro och Uppsala länets invånare goda 
möjligheter att nå en allt större arbetsmarknad utan att behöva flytta. För att 
attrahera arbetskraft till länet med rätt kompetens och för att möjliggöra 
utvecklingen av mer integrerade arbetsmarknadsregioner, är fungerande 
infrastruktur för arbetspendling centralt och många gånger avgörande. 

8.1 Västmanland och omvärlden 

8.1.1 Västmanland i det europeiska transportnätet 

På en europeisk och global nivå ingår södra Skandinavien, södra Finland och 
Baltstatema i en potentiellt stark tillväxtzon. Stockholmsområdet är det starkaste 
storstadsområdet i denna zon. För att Stockholmområdet ska bli och fortsätta vara 
en stark tillväxtzon är det nödvändigt att utveckla infrastrukturen och åtgärda 
flaskhalsar i systemet. 

Europeiska kommissionen har antagit ett förslag om nytt stomnät som ska utgöra 
ryggraden för transporterna inom EU. TEN-T-stomnätet kompletteras med ett 
övergripande transportnät som ansluter till stomnätet på regional och nationell 
nivå. Under perioden 2014-2020 kommer projekt finansierade via EU att inriktas 
på tio korridorer längs stomnätet så att felande länkar åtgärdas, flaskhalsar 
undanröjs och nätet blir effektivare. Sverige berörs av korridor nummer fem som 
avser förbindelsen mellan Helsingfors-Stockholm-Köpenhamn och vidare ner mot 
Italien. I första hand prioriteras finansiering av järnvägsprojekt, men möjlighet 
kommer även att finnas att ansöka om EU-finansiering för andra trafikslag på 
stomnätet samt för åtgärder på det anslutande TEN-T-nätet. Syftet med det nya 
transportnätet är att det ska bidra till säkrare transporter och mindre 
trafikstörningar samt smidigare och snabbare resor. I stomnätet ska de viktigaste 
anslutningarna och knutpunkterna i TEN-T prioriteras för att fungera fullt ut 2030. 
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Såväl stomnätet som det övergripande anslutande nätet omfattar väg, järnväg, 
flyg, inre vattenvägar och sjötransporter samt intermodala plattformar. 

Inom östra Mellansverige ingår de stora europavägarna, Godsstråket genom 
Bergslagen, Ostkustbanan, södra och västra stambanan inklusive Ostlänken, 
"Motorways of the Sea" i Östersjön samt de stora flygplatserna och hamnarna i 
det europeiska transportnätet, TEN-T. 

Trana·European Transport Network 
E'J Flygplds •• vig.' Hk ".,..on och/el.., Godatn"k 

• Hamn Jimvig fÖl peraon och/" God.tr.'lk 

Bild 8.1.1 Utpekat transportnät for gods- och persontransporter på väg och järnväg (TEN-T). 

8.1.2 Västmanland - en del av östra Mellansverige 

Västmanlands län är en del av Mälarregionen och östra Mellansverige och ger 
genom sin närhet till bland annat Stockholm, Eskilstuna, Örebro och Uppsala 
länets invånare goda möjligheter att nå en allt större arbetsmarknad utan att 
behöva flytta. 

Stockholms läns landsting har tillsammans med Mälardalsrådet, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och regionf6rbunden i Uppsala, Gävleborg, Örebro, Sörmland 
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och Östergötland under 2012 tagit fram en rapport avseende befolkning, 
sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige, Rapport 1:2012 "Befolkning, 
sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige - reviderade framskrivningar 
till år 2050". Enligt rapporten förutspås befolkningen i östra Mellansverige till 
2050 öka med en miljon invånare, vilket kommer att ställa stora krav på 
transportsystemet och på tillgången till bostäder, inte bara i Stockholms län, utan i 
alla län i östra Mellansverige. Stockholms län ökar mest medan befolkningen 
förväntas öka långsammare i Västmanland om inga åtgärder vidtas. Med en 
utbyggd och väl fungerande regional kollektivtrafik såväl mellan Västerås och 
Stockholm som inom Västmanlands län blir länet en del av lösningen på 
bostadförsörjningen i Stockholms län, då möjlighet ges att bo i Västmanland och 
arbeta i Stockholm. Västmanlands befolkningsutveckling skulle då kunna bli 
starkare. 

8.2 Befolkningsutveckling och bostäder 
Befolkningen i Västmanlands län minskade under en lång period. Sedan mitten på 
2000-talet har trenden vänt och befolkningen ökar successivt. Ökningen är dock 
inte jämnt fördelad i länet. Huvuddelen av öl<.ningen har skett i Västerås, som 
också är länets storregionala kärna sett i ett östra Mellansverige-perspektiv. I 
länets övriga kommuner är befolkningsutvecklingen svagare och i vissa 
kommuner har befolkningen minskat. 

Kommun Befolkning 2002·2012 

2002 2012 Förändring (%) 

Skinnskatteberg 4785 4392 -8.2 

Surahammar 10207 9890 - 3,1 

Kungsör 8222 8030 - 2,3 

Hallstahammar 14986 15346 +2,4 

Norberg 5876 5630 -4.1 

Västerås 128902 140499 +9,0 

Sala 21663 21 596 -0.3 

Fagersta 12325 12634 +2,5 

Köping 24647 24854 +1,0 

Arboga 13574 13353 -1 ,0 

Totalt 245 187 256224 +1 ,1 

Bild 8.2.1 Befolkningsutveckling kommunerna i Västmanlands län 2002-2012. Källa: SCS 
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Inom ramen för rapport 1:2012, "Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra 
Mellansverige - reviderade framskrivningar till år 2050" har en befolkningsfram
skrivning med flera scenarion tagits fram . 

Framskrivningen bygger på antaganden om befolkningsutveckling med olika grad 
av migration, sysselsättningsökning och förbättrade förutsättningar för pendling. 

I framskrivningen redovisas tre resultat, bas, låg och hög, där bas bygger på 
historiska data, låg bygger på låg nettoinvandring enligt 2009 års 
befolkningsprognos och hög bygger på hög nettoinvandring enligt 2009 års 
befolkningsprognos. 

Framskrivningen visar att befolkningsutvecklingen i Västmanlands län kommer 
att vara långsammare än i kringliggande län om inga åtgärder vidtas, trots 
Västmanlands gynnsamma läge i förhållande till Stockholm och övriga 
storregionala kärnor som Uppsala, Eskilstuna och Örebro. Scenarier har också 
tagits fram som bygger på en omfördelning av befolkningstillväxten mellan 
Stockholms län och omgivande län. Dessa scenarier bygger på att 
bostadsbyggandet inte sker i den takt som krävs i Stockholms län samt att 
infrastruktur och kollektivtrafik mellan Stockholms län och omgivande län byggs 
ut så att möjligheterna till arbetspendling ökar. 
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Bild 8.2.2 Prognos för befolkningsutvecklingen i Västmanlands län 2030 och 2050. 
Källa: Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige - reviderade 
rramskrivningar till år 2050, Rapport 1:2012 
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I diagrammet enligt bild 8.2.2 visas befolkningsutvecklingen i Västmanlands län 
enligt befolkningsframskrivningens alternativ bas, hög och hög S där hög S avser 
stor omflyttning mellan Stockholms län och omgivande län. En 
befolkningsutveckling med hög invandring och stor omflyttning skulle innebära 
att befolkningen i Västmanland ökar från 268 000 invånare (nivå Hög) till 285 
000 invånare år 2030 och från 274 000 invånare (nivå Hög) till 307 000 invånare 
år 2050. 

Bostadsbyggandet har under ett antal år legat runt 400 bostäder per år totalt i 
länet. Av bostadsmarknadsenkäten från 2012 framgår att bostadsbrist råder 
framförallt i centralortenIcentrumnära lägen i Västerås, Sala, Köping och 
Hallstahammar. Övriga kommuner i länet anger att de har balans eller överskott 
av bostäder. Av bostadsmarknadsenkäten framgår också att det i flera kommuner 
råder brist på hyresrätter och att det i några kommuner också råder brist på 
bostadsrätter. Vidare anges att bostadsbrist främst råder för hushåll med krav på 
god tillgänglighet. De största hindren för bostadsbyggandet anges vara svårigheter 
att få finansiering till byggande samt höga produktionskostnader. 

Många av länets landsbygdsområden är attraktiva för fritidshusboende. Högst 
andel fritidshus i förhållande till det totala antalet småhus finns i Sala och 
Skinnskatteberg. 

8.3 Arbetsmarknad och pendling 

8.3.1 Arbetsmarknad 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende antal sysselsatta per 
branschgrupp 20 II har Västmanland en högre andel sysselsatta inom 
industrinäringarna (tillverkning, gruvor, energi respektive byggindustri) än riket, 
ca 29 procent jämfört med ca 21 procent i riket. Antalet sysselsatta inom 
tjänstenäringarna ligger lägre än riket, ca 68 procent jämfört med ca 75 procent i 
riket. Antalet sysselsatta inom de areella näringarna är ungefär lika som i riket, ca 
2 procent. I samband med finanskrisen 2008/2009 minskade andelen sysselsatta 
inom industrinäringarna. I återhämtningen efter krisen har andelen sysselsatta 
inom tjänstenäringarna ökat, vilket skulle kunna förklaras av att arbeten inom 
industrinäringen till viss del bemannats med arbetskraft från bemanningsföretag. 

Tyngdpunkten på länets industri ligger inom stål-, elektro, och verkstadsindustri 
med en omfattande exportförsäljning och samspel med underleverantörer på den 
centraleuropeiska marknaden, men också en växande handel med Östeuropa och 
Asien, där Kina 2012 var Västmanlands största exportmarknad. 
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Bild 8.3.1 Andel sysselsatta i Västmanland per näringsgren år 20 l]. Källa: SCBIRAMS 
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Bild 8.3.2 Förvärvsarbetande kvinnor och män efter näringsgren år 2011. Källa SCBIRAMS 

Inom de areella näringarna och industrinäringarna är andelen sysselsatta 
övervägande män. Inom tjänstenäringarna svarar kvinnorna för den största delen 
av de sysselsatta. Detta är en snedfördelning som även gäller för riket totalt. 
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8.3.2 Pendling 

Västmanland län har två lokala arbetsmarknadsregioner enligt SCB:s indelning, 
Västerås och Fagersta. Statistik från SCB över antalet förvärvsarbetande pendlare 
visar att pendlingen ut från länet ökade mellan 2004 och 20 ll, framförallt till 
arbetsmarknadsregionerna i Stockholm, Södermanland (Eskilstuna) och Örebro. 
Ä ven pendlingen från länets norra kommuner till arbetsmarknadsregion Avesta i 
Dalarnas län ökar. Pendling från omgivande län till Västmanland ökade också 
under perioden 2004-20 I l, där den största ökningen skett från Uppsala län. 

Pendlare över länsgräns 2004-2011 
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Bild 8.3.3 Antal fårvärvsarbetande pendlare över länsgräns år 2004-2011. Källa: SCB 
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Diagram 8.3.4 Förändring antal förvärvsarbetande pendlare år 2004-2011. Källa: SCB 
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Män pendlar i högre utsträckning än kvinnor. Detta gäller såväl inom länet som 
till omgivande län. Antalet kvinnor som pendlar över länsgräns ökade dock mer, 
än antalet män som pendlar, under perioden 2004-2011. Detsamma gäller med 
några få undantag för pendling mellan kommunerna inom länet. 

Statistik över antalet pendlare visar att pendlingen mellan 2004 och 2011 ökar 
inom arbetsmarknadsregion Västerås. Pendlingen ökar också mellan orterna 
Fagersta och Västerås. Inom länet finns de största pendlingsströmmarna mellan 
Västerås och orterna Hallstaharnmar, Sala, Surahammar samt Köping. De största 
ökningarna av antalet pendlare har under perioden 2004-2011 skett mellan 
Västerås och orterna Fagersta, Arboga, Sala samt Köping. Under samma period 
har pendlingen mellan orterna inom arbetsmarknadsregion Fagersta minskat. 
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Bild 8.3.5 Mellankommunal pendling Västmanland s län 2008. Källa: Mälardalsrädet 

SCB:s statistik över antal pendlare år 20 II visar att den största pendlingen ut från 
Västerås sker till Stockholm, Eskilstuna, Hallstahammar, Enköping och Sala. 
Störst pendling från Sala sker till Västerås och Heby. Ungefar lika många pendlar 
därefter till Uppsala som till Avesta. 

I Norberg sker den största pendlingen till Fagersta, följt av Avesta. 
Pendlingsströmmarna från Fagersta är störst till Västerås och Norberg, följt av 
Avesta och Skinnskatteberg. Från Skinnskatteberg sker den största pendlingen till 
Fagersta och Köping, följt av Västerås. Från Surahammar är utpendlingen störst 
till Västerås, följt av Hallstahammar. Utpendlingen från Hallstahammar är störst 
till Västerås, följt av Köping, Surahammar och Eskilstuna. 
Från Köping sker den största utpendlingen till Västerås, följt av Arboga, 

51 



LÄNS PLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 2014-2025 

Hallstahammar, Eskilstuna och Kungsör. Från Arboga sker den största 
utpendlingen till Köping, Örebro, Västerås, Kungsör och Eskilstuna. 
Utpendlingen från Kungsör är störst till Köping och Eskilstuna, f6ljt av Arboga 
och Västerås. 

Pendling mellan kommuner inom länet 2004-2011, båda riktningarna 
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Bild 8.3.6 Antal pendlare mellan kommuner inom Västmanlands län år 2004-20 II. Diagrammet 

avser pendling i båda riktningarna. Källa: SCB 
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Bild 8.3.7 Antal pendlare ut från Västmanlands län till orter i omgivande län. Källa: SCB 
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8.4 Kollektivtrafik 
Nuläget och framtida utmaningar för länets kollektivtrafik beskrivs i 
trafikförsörjningsprogrammet för Västmanland som Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västmanland tog fram 2012. 

Tåget utgör stommen i kollektivtrafiksystemet i Västmanland, till vilket övrig 
trafik anpassas. I vissa fall körs kollektivtrafik parallellt mellan olika trafikslag i 
samma stråk. Busstrafik körs på samma sträcka som tåg och skolskjutsar körs 
ibland samtidigt på samma vägar som vanlig linjetrafik. 
Kollektivtrafikmyndigheten ser därmed en potential att kunna rationalisera trafik 
utan att försämra kvaliteten för resenärerna, dels genom att förenkla för resenären, 
dels genom att en större andel av kollektivtrafiken genomförs med snabb 
busstrafik eller med tåg längs stomlinjer. 

Av trafikförsörjningsprogrammet framgår att det under 20 I O gjordes 9 286 000 
delresor i länet. 634 000 av dessa gjordes med tåg. Vidare anges att det totala 
resandet inklusive skolresor ökade med 1 037000 delresor mellan 2006 och 2010, 
vilket motsvarar en ökning på 13 procent. Flest resor gjordes i Västerås och 
ökningen på 19 procent var också störst där. 

Av det regionala kollektivtrafikresandet utgjorde resor med tåg inom ramen för 
Tåg i Mälardalen (TiM) och Tåg i Bergslagen (TiB) endast 7 procent år 20 10. 
Denna siffra omfattar inte den trafik som SJ kör på Mälarbanan, varför antalet 
tågresor mellan Arboga-Köping-Västerås inte ingår. 

Trots det ökade kollektivtrafikresandet är kollektivtrafikens andel av 
arbetspendlingen låg i Västmanland. Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat 
studier med några kommuner i länet för att analysera vad den låga 
marknadsandelen kan bero på. 

8.5 Godstransporter 
Inom ramen för "En Bättre Sits" -samarbetet har under 2013 godsflödesstudier 
tagits fram för varje län och för östra Mellansverige som helhet. 
Godsflödesstudierna ska ge en ökad kunskap om godsflöden på regional och 
storregional nivå. Beskrivningen av länets godstransporter är baserad på 
godsflödesstudien för Västmanlands län. I studien studeras inte inomkommunala 
godstransporter. 

8.5.1 Godsstråk 
En stor del av godstransporterna genom östra Mellansverige och genom 
Västmanland går på väg. De största flödena återfinns på europavägarna, i 
Västmanland på E 18 och E20. Stora flöden går också på väg 56 som är ett utpekat 
nationellt godsstråk, samt på de viktiga regionala vägarna väg 66 mellan Västerås 
och Ludvika och väg 68 mellan Örebro och Gävle. 
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;$ TRAFIKVERKET 

Bild 8.5 .1 Arsdygnstrafik (fordon/dygn) for tunga fordon på länets vägar. 
Källa: Trafikverket, flöden mätta t o m 20 Il. 
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Det tyngsta stråket för godstransporter på järnväg går mellan norra och södra 
Sverige via Hallsberg. I Västmanland sker dessa transporter på Godsstråket 
genom Bergslagen. I öst-västlig riktning är Mälarbanan en viktig järnväg, som 
dock inte är något utpekat nationellt godsstråk. 
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Bild 8.5.2 Godsflöden påjämväg 2006 
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Västmanlands län har liksom Södermanlands, Uppsala, Östergötland och Örebro 
län en hög andel transittransporter jämfört med riket. Godstransportstudien visar 
aU andelen transporter inom länet är låg jämfört med riket. Andelen transporter in 
till länet (import) är högre än transporterna ut från länet (export). Både import och 
export är låg i förhållande till riket. 
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Bild 8.5.3 Totala godstransporter ror respektive trafikslag i östra Mellansverige. Flödenas bredd 
beskriver transporternas storlek mätt i ton/år. Trafikslaget flyg är inte markerat på kartan. 
Källa: Godsflöden i Östra Mellansverige - Västmanlands län, Maj 20 I3 

Godsflödesstudien för Västmanlands län visar att de största varugrupperna som 
transporteras i ton inom länet är "Flis, sågavfall" och "Oljefrön, oljehaltiga nötter 
och kärnor samt animaliska och vegetabiliska oljor och fetter". Varugruppen jord, 
sten, grus och sand kan vara något underrepresenterad i statistiken då 
inomkomrnunala transporter inte studerats i godsflödesstudien och en stor del av 
ballasttransporterna med jord, grus, sten och sand i Västmanland sker inom 
kommungräns. Det gäller t ex transporter av berg och grus från täkter inom 
Västerås kommun längs väg 56, där stora mängder (ton) används för byggnation 
inom kommunen. De största varugrupperna i kronor som transporteras inom länet 
är "Livsmedel och djurfoder". 

När det gäller transporter in till länet är varugruppen "Järnmalm, järn- och 
stålskrot, samt masugnsdamm" störst i ton räknat och "Livsmedel och djurfoder" 
störst i kronor räknat. För transporter ut från länet är varugrupperna "Cement, kalk 
och byggnadsmaterial" respektive "Rundvirke" störst i ton räknat. I kronor räknat 
är varugrupperna "Livsmedel och djurfoder", "Maskiner, apparater och 
transportmedel", "Arbeten av metall" samt "Maskiner, apparater och motorer" 
störst. 
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För transittransporterna är varugruppen "Obearbetat material eller halvfabrikat av 
järn eller metall" störst både i ton och i kronor räknat. 

Bild 8.5.4 Totala godstransporter för respektive trafikslag i Västmaniands län. Kartan visar även 
fördelningen mellan export, import, transporter inom länet och transit. 
Källa: Godsflöden i Östra Mellansverige - Västmanlands län, Maj 2013. 

Varuflödesundersökningen från 2009 visar att Västmanland län har en hög andel 
avgående sändningar värdemässigt, fjärde största län i landet, vilket kan förklaras 
av de transporter som länets verkstadsindustri genererar. Varor med start- och 
slutpunkt utanför Sverige anländer främst till/från länet och östra Mellansverige 
via hamnarna och flygplatserna. Byggandet av Södertälje sluss och Mälarfarleden 
kommer att innebära att större och säkrare fartyg kan trafikera Mälarhamnarna 
och en utveckling av hamnarna i Västerås och Köping pågår, för att möta de nya 
förutsättningarna. 

8.5.2 Länets viktiga godsnoder 

Västerås/Köping listas i branschtidningen Intelligent Logistik från 20 II som 
landets sjunde viktigaste logistikområde. VästeråslKöping har ett gynnsamt läge i 
regionen och landet, då det ligger i ett tätbefolkat område med en ny utbyggd 
kombiterminal, inlandshamnar med containerhantering och i direkt anslutning till 
E 18, järnväg och fraktflygplats. I länet finns ett kluster för livsmedelslogistik, 
exempelvis finns ICA:s centrallager här. Närheten till Stockholm och Arlanda är 
också en viktig tillgång för länet. 
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Bild 8.5.5 Godsnoder i Västmanlands län 

Godshamnama i Västerås och Köping hör båda till Mälarhamnar AB. 
Mälarhamnar är idag klassad som A -hamn inom ramen fOr det europeiska 
transportnätet (TEN-T). Hamnarna i Västerås och Köping är tillsammans med 
ytterligare 27 hamnar i Sverige fOrklarade som riksintresse av Sjöfartsverket. 
Hamnarnas upptagningsområde är förutom Västmanland, delar av Södermanland, 
Örebro län, Bergslagen och Dalarna. 

Enligt Sveriges hamnars statistik hanterade Mälarhamnar under 2011 runt 2,6 
miljoner ton gods, varav största delen bestod av torrbulk, fOljt av 
mineraloljeprodukter. Av det hanterade godset består ca 75 procent av lossat gods 
och 25 procent av lastat gods för vidare utskeppning. Gods som hanteras är t ex 
cement i bulk, import av biobränslen från Ryssland och Baltikum och råvaror i 
form av skrot, legeringar och andra insatsvaror för stålindustrin i Bergslagen. 
Export av tekniskt nitrat sker till Sydamerika, Afrika och Sydeuropa. 
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Terminalhanteringen är en central del i hamnarnas funktion eftersom lossat gods 
oftast måste mellanlagras innan det transporteras vidare till sin slutdestination. En 
omfattande lagerverksamhet finns i hamnarna i både Köping och Västerås, där 
lagring kan ske både inom- och utomhus. Järnvägsspår och anslutning till 
Mälarbanan finns i båda hamnarna, vilket gör det möjligt fOr gods att ankomma 
och avgå med tåg. 

I Västerås finns en av östra Mellansveriges tre rangerbangårdar. De övriga två 
ligger i Hallsberg och Tomteboda. Rangerbangårdar har en större funktionalitet än 
övriga bangårdar, t ex avseende utdragsspår, växlingsautomatik m m. Västerås 
rangerbangård ligger längs med Mälarbanan och på bangården hanteras bland 
annat tankvagnar med farligt gods innehållande brandfarliga och giftiga gaser 
samt giftiga kemikalier. 

Västerås flygplats är den tredje största fraktflygplatsen i östra Mellansverige efter 
Arlanda och Örebro. Där hanterades enligt statistik från TransportstyreIsen 5 064 
ton fraktgods under 2012. Flygfrakt kan avse olika typer av varugrupper, men 
oftast handlar det om internationella transporter av varor med tillräckligt högt 
varuvärde för att vara lönsamt. 

8.5.3 Gruvnäringen i Bergslagen 

Gruvnäringen har intresse av att starta gruvbrytning i Norberg och 
Skinnskatteberg. En förnyad gruvbrytning skulle innebära nya arbetstilIfallen och 
en möjlighet till ökad inflyttning till de berörda kommunerna och 
kranskommunerna. Förutom tillgång till bostäder och arbetskraft med rätt 
kompetens krävs fungerande inti'astruktur som kan hantera såväl gods- som 
persontransporter till och från Skinnskatteberg och Norberg och kommunerna 
däromkring. Transportsystemet i området riskerar att inte kunna möta detta 
transportbehov. 

Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med Trafikverket genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för att klarlägga behovet av åtgärder i transportsystemet när 
gruvor etableras i Riddarhyttan och Norberg. Utgångspunkten har varit att 
gruvbrytning kan starta runt år 2020. I åtgärdsvalsstudien avgränsades möjliga 
utskeppningshamnar till hamnar längs östersjökusten. Orter med hamnar som 
bedömts kunna vara aktuella som utskeppningshamnar är t ex Västerås, 
Hargshamn och Oxelösund. Atgärdsvalsstudien färdigställs under våren 2013 och 
kommer att resultera i paket med fOrslag till åtgärder inom fyrstegsprincipens alla 
steg för att transportsystemet ska rymma de behov som uppstår som en följd av 
gruvetableringen i Västmanland. Ett fortsatt samarbete mellan länet och 
Trafikverket kommer att krävas för att säkra att transportsystemet har kapacitet att 
klara gruvnäringens behov när gruvorna startar. 
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9 Transportsystemets funktion, brister och behov 

Kapacitetsutredningen som togs fram av Trafikverket 2012 visade på stora 
kapacitetsbrister inom transportsystemet, samtidigt som såväl person- som 
godstransporter förväntas öka kraftigt fram till 2050. I utredningen identifierades 
sjöfarten som ett trafiks lag utan kapacitetsbrist. Den förväntat stora 
befolkningsökningen i framför allt Stockholms län kommer att innebära 
ytterligare tryck på transportsystemet både med avseende på ökat behov av 
persontransporter och med avseende på transporter av gods till och från länet. I 
Västmanland finns alla fyra trafikslag representerade. Möj lighetema att utveckla 
godsnoder för trafikslagsövergripande lösningar där kapacitet frigörs genom att 
sjöfarten utnyttjas i högre utsträckning är goda. 
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Bild 9.1 Översiktskarta Västmanlands infrastruktur 
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9.1 Prognoser för person- och godstransporter 2030 
I Trafikverkets prognosrapport avseende persontransporters utveckling fram till 
2030 beräknas biltransportarbetet i Sverige öka med 34 procent jämfört med år 
20 l O, vilket motsvarar en ökning på 1,5 procent per år. I Västmanland beräknas 
trafikarbetet öka med 13 procent (0,6 procent per år) i nordvästra Västmanland, 27 
procent (1,2 procent per år) i sydvästra Västmanland och 29 procent (1,3 procent 
per år) i östra Västmanland. Den största ökningen av trafikarbetet beräknas ske 
längs E18, E20 och väg 56 genom länet. På det regionala vägnätet ökar 
trafikarbetet även på riksväg 66 mellan Västerås och Surahammar samt längs väg 
252 mellan E 18 och riksväg 66 söder om Surahammar, som i prognosen nedan 
förutsätts vara utbyggd till mötesfri väg. 

Bild 9.1.1 Förändring av det totala vägtrafikflödet 20 I 0-2030, fordon per årsmedeldygn. 

Källa: Trafikverket 

Enligt Trafikverkets prognosrapport avseende persontransporters utveckling fram 
till 2030 beräknas persontransportarbetet på järnväg öka med 27 procent till 2030 
jämfört med år 20 l O. Det regionala persontransportarbetet med tåg beräknas öka 
med 32 procent till 2030 jämfört med 2010, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 
1,4 procent. Bild 9.1.2 visar förändringen av det totala personflödet på järnväg 
20 I 0-2030 mätt i 1000-tal per år. l prognosen förutsätts Mälarbanan mellan 
Tomteboda och Kallhäll vara utbyggd till fyra spår. För den lokala buss och 
spårtrafiken i Mälardalen förutsätts 2012 år trafikering gälla. 
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Bild 9.1.2 Förändring av personflödet påjämväg 2010-2030, tusental resenärer per år. 
Källa: Trafikverket 

Prognosen för personresandet på järnväg visar att ökningen av antalet resenärer är 
mycket stort på järnvägarna norr och söder om Mälaren. Störst är ökningen på 
Mälarbanan mellan Stockholm och Västerås och på Svealandsbanan mellan 
Stockholm och Södertälje, men ökningen är betydande runt hela Mälaren. 

Enligt Trafikverkets prognosrapport avseende godstransporters utveckling fram 
till 2030 väntas efterfrågan på godstransporter på järnväg öka från 20 I O års nivå 
på 23,5 miljarder tonkilometer till 32,8 miljarder tonkilometer år 2030. En stor del 
av ökningen består av nya transportbehov till följd av utökad gruvbrytning i norra 
Sverige, varför godstransportökningen på det övriga järnvägsnätet bedöms vara 
måttlig. Om prognosökning på grund av malmtransporter exkluderas, beräknas 
antalet tonkilometer till 26,9 miljarder. 
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Bild 9.1.3 Prognos för godsflöden påjämväg 2030 (I ODD-ton per år) 

Prognoserna för godstransporter på järnväg omfattar inga transportbehov för 
gruvverksamhet i Bergslagen. Däremot har en känslighetsanalys gjorts för 
järnvägsnätet med anledning av gruvbrytning i Grängesberg och Ludvika. 

Godstransporter på sjö beräknas öka med 50 procent till år 2030, mätt i 
tonkilometer. Hamnarna beräknas öka sin hantering i ton med i snitt 46 procent 
och västkusten förväntas behålla sin dominerande ställning. Enligt godsprognosen 
beräknas lastade och lossade volymer gods att öka i Mälarhamnarna från 2,9 
miljoner ton per år 20 10 till 5,4 miljoner ton per år 2030, vilket motsvarar en 
ökning på 86 procent. 
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9.2 Kollektivtrafik 
Framtida utmaningar för länets kollektivtrafik beskrivs i trafikförsörjnings
programmet för Västmanland som Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland tog 
fram 2012. Kollektivtrafikmyndigheten har också tagit fram en strategi för 
utveckling av den regionala kollektivtrafiken på väg och järnväg, kallad "Utbud 
2020" . Myndigheten skrev 2012 under avsiktsförklaringen om gemensam 
utveckling av storregional tågtrafik enligt den så kallade Trafikplan 2017. 

Av avsiktsförklaringen framgår att insatståg mellan Stockholm och Västerås antas 
kopplas ihop med tåg från Bergslagspendeln från Ludvika/Fagersta för att skapa 
direktförbindelser med Stockholm från orterna längs Bergslagspendeln. 

Av trafikförsörjningsprogrammet framgår också att den storregionala stomtrafiken 
behöver kompletteras med en snabbare trafik, med kortare restider för att driva på 
regionförstoring och binda samman de utpekade storregionala kärnorna inom 
östra Mellansverige, framförallt Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro och 
Eskilstuna. Den storregionala och regionala kollektivtrafiken behöver ses i ett 
sammanhang, där den storregionala stomtrafiken kompletteras med regionaltåg 
och expressbussar för att nå större regionala målpunkter och utveckla resandet i 
viktiga regionala pendlingsstråk. Regionbussar kompletterar regionaltåg och 
expressbussar, för att nå målpunkter i mindre orter och på landsbygden. Medan 
regionaltåg och expressbussar prioriterar restid och turtäthet, prioriterar 
regionbussarna geografisk täckning före restid. 

Tätortstrafiken kompletterar den regionala kollektivtrafiken, inte minst i tätorter 
med målpunkter som är av regionalt intresse (t ex skolor, arbetsplatser eller 
sjukhus). Byten mellan regional kollektivtrafik och tätortstrafik kräver därför 
smidiga byten, med korta väntetider. 

Den ökade pendlingen såväl inom länet som till omgivande län ställer ökade krav 
på kollektivtrafiken med avseende på t ex restid, ökad turtäthet, tillgänglighet och 
inforrnations- och biljettsystem. Vidare ställs krav på kapacitet både avseende 
kollektivtrafiken och transportinfrastrukturen. I Västmanland finns behov av 
infrastrukturåtgärder för utvecklad regional kollektivtrafik, t ex. i anslutning till 
resecentra (ombyggnad av bussangöring, utbyggnad av pendlarparkeringar för bil 
och cykel, anpassning av stationsmiljöer för ökad tillgänglighet för 
funktionshindrade) , utbyggnad av pendlarparkeringar för bil och cykel, 
vändslingor och hållplatser längs regionala kollektivtrafikstråk samt stödsystem 
för effektivare kollektivtrafik. 
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Bild 9.2.1 Översiktsbild, Kollektivtrafikmyndighetens strategiska inriktning "Utbud 2020". 
Källa: Kollektivtrafikmyndigheten Västmanlands län 
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9.3 Funktionella stråk 

Översiktskartan nedan visar de prioriterade nationella och regionala stråk som 
korsar Västmanlands län. 

'%1$.1." .• 

Viktiga stråk I Vastmanland 

Bild 9.3.1 Prioriterade nationella och regionala stråk i Västmanlands län. 
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9.3.1 Örebro-Arboga/Köping-Västerås-Enköping-Stockholm 

Stråket omfattar väg E 18 och Mälarbanan. EI8 är ett utpekat nationellt godsstråk 
som ingår i det europeiska transportnätet (TEN-T) och stråket som helhet är också 
viktigt för den regionala och storregionala arbetspendlingen. Det är ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med tågtrafik samt med regional stombusstrafik mellan 
Arboga och Köping och Köping-Västerås. Mellan Arboga-Västerås-Enköping
Stockholm finns också expressbusstrafik. 

Stråket ingår tillsammans med E20, Svealandsbanan och Västra stambanan i det 
så kallade Nyckelstråket som förbinder Stockholm och Göteborg via Skaraborg. 
Nyckelstråket är en central pulsåder för transportsystemet i landet och har en 
central betydelse för såväl person som godstransporter på väg och järnväg. 

Väg E 18 har motorvägsstandard längs hela stråket utom på delen mellan Köping 
och trafikplats Väst jädra väster om Västerås samt mellan Västerås och Sagån, 
strax öster om Västerås, där vägen är mötesfri väg. Fordonsflödena mellan 
trafikplats Väst jädra och Hallstahammar uppgick år 20!! till! 9 210 fordon/dygn. 
På delen mellan Hallstahammar-Köping uppgick flödena till ca 14 300-14 900 
fordon/dygn (2011 års nivå). 

Mälarbanan förbinder Stockholm med Västerås och Örebro och mellanliggande 
orter längs banan. Persontrafiken dominerar och godstransporter finns främst på 
sträckan Västerås-Arboga-Frövi. Banan har enkelspår längs delarna Kolbäck
Valskog, Arboga-Hovsta och Jädersbruk-Frövi, i övrigt har den dubbelspår. 
Mellan Stockholms central och Bålsta trafikeras banan av pendeltåg och fjärrtåg. 

I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delarna Karlberg-Barkarby, Kolbäck-Va!skog och 
Arboga-Hovsta bli ca 0,85, vilket innebär att banan förväntas få hög 
störn ingskänslighet och stora problem att utföra banunderhåll. Delen Jädersbruk
Frövi förväntas ha ett kapacitetsutnyttjande på 0,71 , vilket innebär ett 
störningskänsligt system. 

Brister och behov 
E 18 mellan Köping och trafikplats Väst jädra (där väg 56 ansluter till E 18) är 2013 
fortfarande mötesfri väg. Fordonsflödena mellan trafikplats Väst jädra och 
Hallstahammar är nära kapacitetsgränsen för mötesfria vägar. Ä ven på delen 
mellan Hallstahammar-Köping är flödena stora. Sträckan är ofta föremål för 
trafikolyckor med begränsad framkomlighet som följd. Trafiken leds om via 
lokal gator i Köpings kommun och längs det lågtrafikerade vägnätet mellan 
Köping och Väst jädra beroende på var olyckan inträffat. Förutom låg 
framkomlighet innebär om ledning av trafiken stor risk för olyckor för framförallt 
oskyddade trafikanter. Alternativ omledningsväg är via Arboga eller Köping och 
Kungsör till E20 och tillbaka till EI8 via väg 56 mellan Eskilstuna och Västerås, 
vilket innebär en betydande omväg för trafiken på E 18. Motorvägsstandard 
mellan Köping och Väst jädra leder både till ett effektivare och mer robust 
transportsystem samt till ökad trafiksäkerhet framförallt längs 
ornledningsvägnätet. Det är viktigt att delsträckan snarast byggs ut till motorväg 
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så att vägen uppfyller de funktionskrav som kan ställas på EI8 mellan Örebro och 
Stockholm. 

Trafikverkets prognoser för persontransporterna på järnväg visar på kraftigt ökat 
resande på Mälarbanan år 2030. För att möta det behovet behöver trafiken utökas 
med fler avgångar i rusningstid kombinerat med tåg som kan transportera fler 
passagerare. För att utöka antalet avgångar krävs att åtgärderna på Mälarbanan 
mellan Tomteboda och Kallhäll genomförs, där delen Tomteboda-Huvudsta som 
avser anslutningen mellan Mälarbanan och Ostkustbanan är särskilt viktig. För 
Västmanland är fårdigställandet av Citybanan och utbyggnaden av fyra spår 
mellan Tomteboda-Kallhäll avgörande för bättre och effektivare 
pendlingsmöjligheter till Stockholmsområdet och för Västmanlands möjlighet att 
vara en del av den pågående regionförstoringen och dess utökade arbetsmarknad. 
Delen Barkarby-Kallhäll byggstartades 2012 och beräknas stå klart 2017. 

Delarna Kolbäck-Valskog och Arboga-Hovsta är andra sträckor som kommer att 
kräva åtgärder för att säkra tillräcklig kapacitet för person- och godstransporter. 

9.3.2 Örebro-Arboga/Kungsör-Eskilstuna-Södertälje-(Stockholm) 

Stråket omfattar väg E20 och Svealandsbanan. E20 är ett utpekat nationellt 
godsstråk som ingår i det europeiska transportnätets (TEN-T) utpekade stomnät. 
Stråket som helhet är också viktigt för den regionala och storregionala 
arbetspendlingen. Det är ett prioriterat kollektivtrafikstråk som trafikeras av 
tågtrafik samt med regional stombusstrafik i form aven kombination av 
landsbygdstrafik och expressbusstrafik mellan Köping-Kungsör-Eskilstuna. 
Stråket ingår tillsammans med E18, Mälarbanan och Västra stambanan i det så 
kallade Nyckelstråket som förbinder Stockholm och Göteborg via Skaraborg. 
Nyckelstråket är en central pulsåder för transportsystemet i landet och har en 
central betydelse för såväl person som godstransporter på väg och järnväg. 

Väg E20 är mötes fri väg mellan Arboga och Östertibble i Eskilstuna kommun. 
Därefter är vägen utbyggd till motorväg hela vägen till Södertälje och vidare mot 
Stockholm. Fordonsflödena varierar mellan 7 700 och 10 400 fordon per dygn, 
mellan Arboga och gränsen till Södermanlands län. 

Svealandsbanan förbinder Södertälje med Eskilstuna, Kungsör och Valskog. 
Persontrafiken dominerar och godstransporter sker främst på sträckan mellan 
Eskilstuna och Valskog. Banan har dubbelspår mellan Södertälje Syd och 
Läggesta och mellan Eskilstuna och Folkesta. [ övrigt har banan enkelspår hela 
vägen till Valskog. 

I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delen mellan Folkesta och Rekarne vara nära I, vilket 
innebär att banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att utföra 
underhåll. Delarna Läggesta-Eskilstuna och Rekarne-Valskog förväntas ha ett 
kapacitetsutnyttjande mellan 0,7 och 0,75, vilket innebär ett störningskänsligt 
system . 
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Brister och behov 
Väg E20 har betydligt lägre trafikflöden än väg E 18. Motorvägen E 18/E20 
underutnyttjas, då länken Reutersberg-Gräsnäsl Arboga inte är utbyggd. Det är 
framför allt den tunga trafiken som fortsätter att köra genom Arboga tätort och 
gamla E 18 fram till Sly te trafikplats. 

1 utredningen om kapacitetshöjande åtgärder för gruvnäringen i Ludvika och 
Grängesberg har stråket mellan Ludvika och Oxelösund pekats ut som möjlig väg 
för malmen att transporteras. Stråket går via Bergslagsbanan, Mälarbanan, 
Svealandsbanan och stråket mellan Sala och Oxelösund. För Västmanland är det 
viktigt med en fungerande arbetspendling mellan de två storregionala kärnorna 
Västerås och Eskilstuna. Eventuella godstransporter mellan Ludvika och 
Oxelösund får inte påverka utvecklingen av persontrafiken på Svealandsbanan 
negativt, varför åtgärder för att klara gruvnäringens kapacitets behov även bör ta 
höjd för en utvecklad persontrafik längs dessa banor. Kapacitetshöjande åtgärder 
kommer då att krävas framförallt mellan Folkesta och Rekame, men även mellan 
Rekarne och Valskog kommer kapacitetsutnyttjandet att vara högt 2030. 

9.3.3 Norrköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Gävle 

Stråket omfattar väg 56 (Räta linjen) och banstråket Sala-Flen-Oxelösund. Väg 56 
är ett utpekat nationellt godsstråk och viktigt för den regionala och storregionala 
arbetspendlingen. Stråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk med tågtrafik samt 
regional stombusstrafik mellan Sala och Västerås. Delen mellan Västerås och 
Eskilstuna trafikeras i huvudsak av tågtrafik. Expressbusstrafik finns också längs 
sträckan. 

Väg 56 har varierande standard. Delar av vägen är utbyggd till mötesfri väg, 
medan andra delar går längs grusåsar som fungerar som vattentäkt för en stor 
mängd människor. [ Västmanlands län varierar trafikflödet mellan ca 2 400 -
21 000 fordon per dygn. Större delen av Räta linjen genom länet har ett trafikflöde 
på ca 7 000 - 9 000 fordon per dygn (20 I O års nivå). 

Stråket Sala-Flen-Oxelösund är en enkelspårig bana som går via Västerås, 
Kolbäck och Eskilstuna. Banan trafikeras av både person- och godstrafik genom 
länet och vidare mot Flen i Söderrnanlands län. På delen Flen-Oxelösund går idag 
enbart godstrafik. I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delen mellan Sala och Västerås bli drygt 0,95, vilket 
innebär att banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att utföra 
banunderhåll. Delen Eskilstuna-Flen ö beräknas ha ett kapacitetsutnyttjande på 
knappt 0,8, vilket tangerar hög störningskänslighet och problem att utföra 
banunderhåll. 

Brister och behov 
Väg 56 innebär en vägförkortning på fyra mil för trafiken mellan Norrköping och 
Gävle, jämfört med att åka via Stockholm. På sin väg korsar den Mälaren och 
passerar dessutom tre hamnlägen. Delen mellan Västerås och strax öster om Sala 
har byggts om till mötesfri väg. Delen mellan Sala och Heby har en vägplan som 
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skickats för fastställelse. Delen mellan Stingtorpet och Tärnsjö i Uppsala län är 
den högst prioriterade etappen längs Räta Linjen. Vägplanen för projektet är 
överklagad till regeringen, men byggstart är planerad till 2014. 
Delen mellan Kvicksund och E 18 är en länk med låg standard, både med avseende 
på framkomlighet och trafiksäkerhet och bör skyndsamt byggas om till mötesfri 
väg. Sträckor med låg standard längs Räta linjen, där utredning av mötesfrihet inte 
startat, bör påbörjas snarast. Sträckan mellan Stora Sundby och Kungsör är en 
sådan viktig etapp. 

Söder om Sala korsar banan Sala-Flen Oxelösund den nationella riksväg 70 i en 
plankorsning. Det är en av få plankorsningar mellan järnväg och nationell väg 
som fortfarande återstår i landet. Om malmtransporter startar mellan Ludvika, 
Grängesberg och Oxelösund påverkas banan mellan Sala och Oxelösund och 
kapacitetshöjande åtgärder kommer att krävas, se stråket Örebro
Arboga/Kungsör-Eskilstuna-Södertälje. 

Då kapacitetsutnyttjandet mellan Sala och Västerås kommer att vara mycket högt 
2030, enligt Trafikverkets prognoser för godstransporter, behöver en 
åtgärdsvalsstudie påbörjas under planperioden för ökad kapacitet längs banan. 
På sikt kommer banan troligen att behöva byggas ut med mötesspår. 

9.3.4 Uppsala-Sala-Avesta/Hedemora-Borlänge-Mora 

Stråket omfattar riksväg 70 och riksväg 72 samt Dalabanan. Stråket är viktigt för 
den regionala och storregionala arbetspendlingen. Godstransporter trafikerar 
riksväg 70 framförallt norr om Sala. Stråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk 
på delen mellan Sala och Uppsala med tågtrafik samt regional stombusstrafik som 
trafikeras av Upplands lokaltrafik. Salas geografiska läge innebär goda 
möjligheter att utgöra ett nav mellan södra Dalarna, Uppsala och Västerås. 

Riksväg 70 har en god standard genom länet, då den byggts ut till mötesfri väg 
från Sala och hela vägen upp till Borlänge i Dalarnas län. I länet sammanfaller 
riksväg 72 med väg 56 mellan Norrköping och Gävle. 

Dalabanan förbinder Uppsala med Sala, Borlänge och Mora och mellanliggande 
orter längs banan. Banan är enkelspårig och trafikeras av både person- och 
godstrafik, där godstrafiken främst trafikerar delen norr om Sala. I Trafikverkets 
godstransportprognoser fram till 2030 förväntas kapacitetsutnyttjandet på delarna 
Uppsala-Sala och AvestalKrylbo-Borlänge bli 0,71 respektive 0,76, vilket innebär 
ett störningskänsligt system. Sträckan Uppsala-Sala har ett högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Brister och behov 
Brister kommer främst att uppstå på Dalabanan mellan Uppsala och Sala. 
Sala kommun arbetar tillsammans med Trafikverket för att se över 
plankorsningarna i Sala samt stationsområdet i Sala tätort. En åtgärdsvalsstudie 
kommer att starta under 2013, där även Länsstyrelsen kommer att delta. 
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9.3.5 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle 

Stråket omfattar riksväg 68 och Godsstråket genom Bergslagen. Godsstråket 
genom Bergslagen är ett utpekat nationellt godsstråk som ingår i det europeiska 
transportnätets (TEN-T) utpekade stomnät. Banan trafikeras också av 
persontrafik. Längs riksväg 68 sker en stor andel godstranporter och det är också 
en viktig väg för regional och storregional arbetspendling. Stråket är ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med regional stombusstrafik mellan Skinnskatteberg-Fagersta
Norberg och vidare mot A vesta/Krylbo. 

Riksväg 68 är utbyggd till mötesfri väg mellan Avesta-Norberg-Fagersta. 
Trafikflödet varierar mellan ca 12 600 fordon per dygn inne i Fagersta (20 l O års 
nivå) till ca 1 500 fordon per dygn söder om Riddarhyttan (2011 års nivå). Vid 
delen söder om Riddarhyttan och vid Kärrbo/Sundet-Björkviken är vägen som 
smalast. 

Godsstråket genom Bergslagen förbinder Storvik med Mjölby via Avesta, 
Fagersta, Frövi och Hallsberg. Banan är ett utpekat nationellt godsstråk som ingår 
i EU:s utpekade stomnät för godstransporter på järnväg. Den är tillsammans med 
Malmbanan, Stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, samt Västra och 
Södra stambanan ett av landets största godsstråk. Persontrafiken längs stråket har 
ökat de senaste åren genom Tåg i Bergslagens trafikering av banan. Sträckan 
genom Västmanland är enkelspårig och av låg geometrisk standard. I 
Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delarna Storvik-AvestalKrylbo, AvestalKrylbo-Fagersta, 
Fagersta-Frövi respektive Åsbro-Degerön i Örebro län bli mellan 0,83 och 0,9, 
vilket innebär att banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att 
utföra underhåll. 

Brister och behov 
Riksväg 68 Gävle-Avesta-Norberg-Fagersta-Skinnskatteberg-Örebro är en viktig 
väg avseende såväl godstransporter som arbetspendling. Vid Fors i Avesta i 
Dalarnas län planeras riksväg 68 dras sex kilometer i ny sträckning öster om 
Forssjön, då Stora Enso Fors kartongfabrik behöver mer mark i anslutning till sin 
fabrik för att kunna expandera verksamheten. 

Sträckan som förbinder Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Avesta är särskilt 
viktig för arbetspendling. Vägen kommer att öka i betydelse både med avseende 
på arbetspendling och godstransporter vid en eventuell gruvetablering i 
Riddarhyttan och Norberg. För riksväg 68 mellan Riddarhyttan och Fagersta bör 
en åtgärdsvalsstudie startas tidigt i plan peri oden , för att identifiera rätt 
målstandard för vägen. Planupprättarna i Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län har 
visat intresse för att göra en studie för hela stråket mellan Gävle och Örebro, för 
att skapa en gemensam bild och målsättning för stråket på längre sikt. 

De gruvor som kan komma att etableras i Riddarhyttan och Norberg ligger längs 
Godsstråket genom Bergslagen. Trafikverket har i en förstudie inom ramen för 
Bana Gods i Mitt utrett möjligheten att genom smärre trimnings- och 
effektiviseringsåtgärder och utbyggnad av mötesstationer öka kapaciteten för 
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nationella godstransporter utan att persontransporterna längs stråket påverkas 
negativt. Förstudien visar att målen inte kan klaras med enbart smärre åtgärder. 
Trafikverkets Kapacitetsutredning visar på medelstora kapacitetsbegränsningar 
längs stråket redan hösten 2011, där skalan omfattar små, medelstora och stora 
begränsningar. Kapacitetshöjande åtgärder längs Godsstråket genom Bergslagen i 
syfte att förbättra kapaciteten för existerande nationella godstransporter kommer 
även att gynna de godstransporter som genereras aven gruvetablering i 
Riddarhyttan och Norberg. Steget för att klara gruvtransporterna i den 
Västmanländska delen av Bergslagen kommer att vara lägre, då gruvnäringens 
behov av transporter redovisas i detalj. Då Godsstråket genom Bergslagen ingår i 
det utpekade stomnätet för godstransporter på järnväg förväntas den 2030 ha en 
standard som innebär säkrare transporter och mindre trafikstörningar samt 
smidigare och snabbare resor, varför det är mycket viktigt att tillräckligt med 
medel avsätts till banan under perioden 2014-2025 för att tillgodose behovet av 
godstransporter för såväl befintlig som kommande näringsverksamhet. 

9.3.6 Västerås-Fagersta-Ludvika 

Stråket omfattar riksväg 66 och Bergslagspendeln. Stråket är ett viktigt regionalt 
stråk för godstransporter och regional och storregional arbetspendling. Stråket är 
ett prioriterat kollektivtrafikstråk med tågtrafik samt med regional stombusstrafik 
mellan Västerås och Surahammar. 

Riksväg 66 kommer att vara utbyggd till mötesfri väg mellan Västerås och 
Fagersta i och med att etappen Surahammar-Sothällen byggs under 2013. Därefter 
är hela riksväg 66 genom Västmanland utbyggd till mötes fri väg, bortsett från 
delen mellan Fagersta och Smedjebacken i Dalarnas län. Trafikflödet varierar 
mellan 2 900 - 4 100 fordon per dygn mellan Fagersta och Smedjebacken, varav 
ca 15 procent tunga fordon (2011 års nivå). 

Bergslagspendeln sträcker sig från Ludvika, via Fagersta, Surahammar och 
Hallstahammar ned till Kolbäck där den ansluter till Mälarbanan. Banan är 
enkelspårig. Den trafikeras huvudsakligen av persontrafik, men har en inte 
oväsentlig godstrafik. Godstrafiken är både genomgående och lokalt genererad. 
Delen mellan Ludvika och Fagersta förbinder de två nationella gods stråken 
Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. 

I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delen Ludvika-Fagersta uppgå till 1,0, vilket innebär att 
banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att utföra 
banunderhåll. Delen mellan Fagersta och Kolbäck förväntas få ett 
kapacitetsutnyttjande på 0,77, vilket innebär ett störningskänsligt system. 

Brister och behov 
Utbyggnad av riksväg 66 mellan Fagersta och Smedjebacken är prioriterat för 
Västmanlands län. Utbyggnaden till mötesfri väg bör ske i samordning med 
Dalarnas län på samma sätt som skedde vid utbyggnaden av riksväg 68 till 
mötesfri väg mellan Norberg och Avesta. [ samband med utbyggnaden av vägen 
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bör även korsningen riksväg 66/riksväg 68/länsväg 250 vid Oti i Fagersta ses 
över, då denna korsning varit olycksdrabbad. 

Bergslagspendeln är viktig för arbets- och studiependling från länets norra del till 
Västerås och vidare mot Stockholm och Eskilstuna. Då trafikplan 2017 träder i 
kraft är avsikten att trafiken på Bergslagspendeln ansluts till trafiken på 
Mälarbanan på ett effektivt sätt som en del i regionförstoringen och en förstorad 
arbetsmarknad. Målsättningen är att utöka trafiken på Bergslagspendeln så att 
timmestrafik mellan Ludvika och Västerås och halvtimmestrafik mellan Fagersta 
och Västerås uppnås. Detta kan uppnås genom smärre åtgärder för att trimma och 
effektivisera systemet. Genom att förlänga mötesspåret mellan Brattheden och 
Ramnäs på delen Fagersta-Kolbäck, möjliggörs en effektivare fordonsanvändning 
så att fler turer kan köras längs banan med befintlig fordonsflotta. 

Bergslagspendeln kan komma att vara en del av ett funktionellt dubbelspår för att 
klara malmtransporterna mellan Ludvika och Grängesberg till Oxelösund. De 
mötesspår som finns idag längs banan är korta och förlängda mötesspår kan 
komma att krävas. Vid en etablering av gruvor i Riddarhyttan och Norberg 
kommer Bergslagspendeln att vara en vihig förbindelselänk mellan två av 
gruvområdena i Bergslagen. Banan förbinder de nationella godsstråken 
Godsstråket genom Bergslagen med Bergslagsbanan, vilka båda är nationella 
gods stråk. Om Bergslagspendeln mellan Fagersta och Ludvika rustas kan 
sårbarheten på de båda nationella godsstråken minskas, vilket innebär ökad 
robusthet och högre effektivitet för godstransporter på järnväg mellan norra och 
södra Sverige. 

Det finns också önskemål att redan idag använda Bergslagspendeln för 
godstransporter mellan Västerås och Ludvika. En åtgärdsvalsstudie bör startas fOr 
Bergslagspendeln, där banans potential för ökad arbets- och studiependling, dess 
eventuella del i en lösning för malmtransporter samt som förbindelselänk mellan 
två utpekade nationella godsstråk med potential att bidra till högre kapacitet och 
bättre robusthet för de nationella godstransporterna klarläggs. Studien bör leda till 
ett paket med åtgärder på kort och lång sikt. En sådan kartläggning bör också 
omfatta behov för befintlig näringsverksamhet längs banan, då det redan idag 
finns önskemål att i större utsträckning använda Bergslagspendeln för 
godstransporter mellan Västerås och Ludvika. En utgångspunkt måste vara att det 
ska finnas kapacitet för både utökad persontrafik och eventuellt tillkommande 
godstrafik. 

9.3.7 F agersta-Norberg-Hedemora/F alun-Rätlvik 

Stråket omfattar riksväg 69. Den var tidigare en länsväg som under 2012 pekats ut 
som riksväg. Trafikflödet varierar mellan ca 2 100 - 1 640 fordon per dygn 
mellan Norberg och Hedemora (2009 års nivå). Vägens bredd varierar mellan sex 
och nio meter. 

Brister och behov 
En förenklad åtgärdsvalsstudie bör genomföras för stråket i samarbete med 
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Dalarnas län för att klarlägga stråkets funktion och framtida standard. 

9.3.8 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta 

Stråket omfattar väg 250. Stråket är viktigt för den regionala arbetspendlingen där 
sträckan Kungsör-Hed också är en viktig de l av det strategiska vägnätet i länet. 
Stråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk mellan Kungsör och Köping med 
tågtrafik och regional stombusstrafik och mellan Köping och Skinnskatteberg 
(länsväg 596) med regional stombusstrafik med tågpassning i Köping. 

Vägen har en varierande standard. Mellan Kungsör och Köping är vägen 13 meter 
bred. Hastigheten är huvudsakligen 90 km/h och trafikflödet varierar mellan ca 4 
800 fordon per dygn vid Kungsör till 7 700 fordon per dygn i Köping (2009 års 
nivå). Mellan Köping och Kolsva är vägen nio meter bred. Trafikflödet varierar 
längs denna sträcka mellan ca 5 700 fordon per dygn i söder och ca 2 500 fordon 
per dygn vid Kolsva (2009 års nivå). Norr om Kolsva är vägen mindre än sex och 
en halv meter bred och trafikflödet är ca I 700 fordon per dygn vid Hed och 750-
850 fordon per dygn norr om Hed mot riksväg 68 i Fagersta (2009 års nivå). 

Bris/er och behov 
Vägen mellan Kungsör och Köping är primär transportväg för farligt gods. Det är 
en viktig väg för arbetspendling mellan Köping och Kungsör, där kollektivtrafik
myndigheten planerar att utöka antalet turer längs vägen. En vägplan har tagits 
fram för ombyggnad till mötesfri väg. Om vägen inte byggs om till mötesfri väg 
kommer hastigheten på sikt att sänkas till 80 km/h. 
Mellan Köping och Kolsva är vägen nio meter bred. Längs vägen går en belyst 
gång- och cykelbana, skild från vägen. Längs denna sträcka är hastigheten 90 
km/h. På sikt kommer hastigheten att sänkas till 80 km/h om den inte byggs om 
till mötesfri väg. Norr om Hed och hela vägen till riksväg 68 i Fagersta är 
hastigheten 80 km/h. Vägen kan komma att öka i betydelse för såväl 
godstransporter som arbetspendling vid en gruvetablering i Riddarhyttan. 

9.3.9 (Väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs 

Stråket omfattar väg 252 och förbinder bruksorterna Ramnäs och Surahammar 
med EI8 i söder samt i förlängningen Eskilstuna/Norrköping via riksväg 56. 
Vägen är en viktig väg för näringsliv och boende i Surahammar och 
Hallstahammar. Den är i huvudsak sex till sju meter bred och trafikflödet varierar 
norr om E 18 från ca I 300 till ca 4 300 fordon per dygn (2009 års nivå). Andelen 
tung trafik varierar mellan 11-14 procent. Söder om EI8 är trafikflödet ganska 
jämnt fördelat med ca 3 500 - 3 600 fordon per dygn, varav 13 procent tung trafik 
(2009 års nivå). 

Bris/er och behov 
Väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar är en gammal åsväg med en 
bredd som varierar mellan sex och sju meter samt med en hastighet som varierar 
mellan 50 och 70 km/h. Vägen är rekommenderad sekundär transportväg för 
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farligt gods, samtidigt som den passerar skyddsområden för vattentäkter i både 
Hallstahammars och Surahammars kommun. Vägen planeras att byggas i ny 
sträckning mellan Hallstahammar och riksväg 66 strax söder om Surahammar. 
Stena Recycling har koncentrerat sin verksamhet till Hallstahammar. Antalet 
tunga transporter som leds genom bostadsområden i Hallstahammar har därmed 
ökat markant. En ny anslutning till den nya väg 252 norr om Hallstahammar 
kommer att medföra att transporterna leds utanför tätorten. 

Trafikflödet norr om väg E 18 och vidare mot Hallstahammar har trafikflöden som 
kan motivera mötesfri väg. Trafikverkets prognoser för persontransporternas 
utveckling fram till 2030 visar att trafikflödet kommer att öka längs väg 252 norr 
om EI8 och vidare mot riksväg 66 söder om Surahammar om vägen byggs ut till 
mötesfri väg. Mellan Kolbäck och Sörstafors går en gång- och cykelväg, skild 
från vägen. Cykelväg finns också mellan Kolbäck och Strömsholm, av lite lägre 
standard. Det finns önskemål om utbyggd gång och cykelväg från E 18 och vidare 
in mot Hallstahammar. 

9.3.10 Örebro-Skinnskatteberg-Ramnäs 

Stråket omfattar väg 233. Den är en viktig väg för näringslivet samt för 
arbetspendlingen till och från Skinnskatteberg. Dess betydelse för såväl 
godstransporter som arbetspendling kan komma att öka vid en gruvetablering i 
Riddarhyttan. Trafikflödet är längs större delen av vägen ca I 200 fordon per dygn 
(2009 års nivå). Befintlig väg är ca 35 år gammal och har god standard med 
avseende på linjeföring och siktförhållanden. Vägen är sju till åtta meter bred. 

Brister och behov 
Hastigheten är idag 90 km/h men kan på sikt komma att sänkas till 80 km/h om 
inte vägen byggs ut till mötesfri väg. 

9.3.11 Södertälje sluss och Mälarfarleden 

Planering av Södertälje sluss/kanal med tillhörande farledsåtgärder pågår. 
Underlag för miljöprövning håller på att tas fram och miljöprövning kommer att 
ske under 2013. Sedan Mälarfarleden fördjupades i början av I 970-talet har 
godset i Mälarsjöfarten legat kring fyra till fem miljoner ton per år. Samtidigt har 
antalet anlöp halverats på grund av att fartygen blivit allt större, vilket inneburit 
att de allt eftersom inte kunnat trafikera Mälaren. 

Södertälje sluss och åtgärderna i Mälarfarleden är viktiga för Västmanlands län, 
vilket inte minst visar sig i den sam- och medfinansiering som länet bidrar med. I 
den regionala infrastrukturplanen 20 I 0-2021 avsätts 100 mkr under planperioden 
(drygt 13 procent av tilldelad ram), Västerås och Köpings kommuner bidrar med 
totalt 90 mkr och Sjöfartsverket avsätter 200 mkr av egna medel, av de totalt 1,5 
miljarder som projektet är kostnadsberäknat till. För länet är det av stor vikt att 
projektet ligger kvar i den nya nationella planen 2014-2025 med samma tidplan 
som i gällande nationell plan. 
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Utbyggnaden av Södertälje sluss och åtgärderna i farleden ger en väsentligt ökad 
säkerhet. Farleden breddas och fördjupas, vilket ger en större säkerhetsmarginal 
mellan fartygen och farledens botten, samtidigt som modernare och säkrare fartyg 
kan trafikera leden. 

Genom åtgärderna vid Södertälje sluss och i Mälarens farled möjliggörs en 
effektiv godshantering via sjöfarten och Mälarens hamnar. Mälarsjöfarten kan 
vara en del i skapandet av ett trafikslagsövergripande transportsystem där gods 
överförs från väg och järnväg till sjöfart. Mälarsjöfarten kan också bidra till ökad 
kapacitet genom att avlasta väg- och järnvägsnätet närmast Stockholm, då gods 
som ska transporteras vidare genom Sverige kan transporteras tio mil in i landet 
via sjötransporter för att därefter lastas om till väg och järnväg för vidare transport 
till slutdestinationen. 

9.3.12 Övriga länsvägar 

Länet har också ett antal övriga länsvägar som har en omfattande trafik eller är av 
särskild strategisk betydelse. Av dessa kan nämnas väg 596 som tillsammans med 
väg 250 mellan Köping och Hed utgör en strategisk länk för transporterna mellan 
Köping och Skinnskatteberg och som också ingår i ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med regional stombusstrafik. 

Väg 596 är i huvudsak en åsväg med en vägbredd som varierar mellan sex och sex 
och en halv meter. Trafikflödet är ca 700 fordon per dygn (2004 års nivå). 

Runt Västerås finns det ett antal länsvägar ut till kommunens större tätorter, som 
har betydande trafikflöden. Vägarna utgör viktiga länkar för att binda ihop 
tätorterna med centrala Västerås. Det gäller till exempel vägarna ut till Skultuna, 
Tillberga, Tortuna, Irsta och Dingtuna. Trafikflödena på dessa vägar varierar 
mellan 2 000 och 5 000 fordon per dygn (2003 och 2007 års nivå) och till flera av 
orterna finns cykelväg. Längs dessa vägar finns också regional kollektivtrafik som 
möjliggör framförallt arbets- och skolpendling. 

9.3.13 Övriga järnvägar 

Norbergsspåret Ängelsberg-Snyten-Kärrgruvan är enkelspårigt och har mycket 
låg standard. På sträckan Ängelsberg-Snyten finns trafiklednings- och 
trafiksäkerhetssystem och sträckan är elektrifierad. Sträckan Snyten-Kärrgruvan 
saknar dock automatiskt trafik ledningssystem och den är heller inte elektrifierad. 
Delen Snyten-Ängelsberg trafikeras enbart av genomgående godstrafik. Den norra 
delen av banan används enbart av turisttrafik sommartid. Det finns önskemål om 
att uppgradera banan mellan Snyten och Kärrgruvan till högsta bärighetsklass och 
även elektrifiera den. En uppgradering skulle innebära att ett antal företag i 
Norberg skulle kunna överföra sina transporter från lastbil till järnväg. 
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9.3.14 Gång- och cykelvägar 
Flertalet tätorter i Västmanland är aven sådan storlek att cykel är ett attraktivt 
trafikslag längs särskilda gång- och cykelvägar eller i samtrafik på lågtrafikerade 
gator och vägar. Flera av länets kommuner arbetar aktivt med utbyggnad av 
cykelvägnäten och särskilt Västerås har en lång tradition när det gäller att cykla i 
stadsmiljö. 

För det regionala cykelvägnätet finns inga utpekade strategiska stråk får cykel. 
Länsstyrelsen har dock startat upp ett arbete tillsammans med Trafikverket och 
Kollektivtrafikmyndigheten för att ta fram en regional cykelstrategi och en 
utbyggnadsplan för cykelvägnätet i länet. Arbetet kommer att utvecklas till att 
involvera kommunerna, så att samplanering kan ske av gång- och cykelåtgärder 
på det regionala och kommunala vägnätet. För att cykeln ska bli ett attraktivt 
alternativ till bilen för de korta resorna behövs inte bara cykelvägarna utan även 
till exempel sammanhängande cykelnät över administrativa gränser utan felande 
länkar, tydlig vägvisning, funktionella cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 
pendlarparkeringar och hållplatser samt inte minst ett fungerande underhåll av 
cykelvägarna. 

En erfarenhet av utbyggnaden av mötesfria vägar i landet är att möjligheterna får 
oskyddade trafikanter att röra sig längs och tvärs vägarna upplevs ha försämrats. 
Även i Västmanland finns ett behov av att se över möjligheten att gå och cykla 
längs delar av de vägar som byggts ut till mötesfria vägar. Arbetet med den 
regionala cykelstrategin kommer att visa behovet av gång- och cykelvägar längs 
det regionala vägnätet, men bedömningen är att behovet av cykelåtgärder är 
relativt stort i länet. 

9.4 Funktionella noder 

9.4.1 Hamn- och terminalverksamhet i Västmanland 

Parallellt med Sjöfartsverkets projekt Södertälje sluss/kanal och Mälarfarleden 
förbereder sig Västerås stad och Köpings kommun genom att se över vilka 
åtgärder som krävs i och i anslutning till hamnarna i Västerås och Köping för att 
kunna öka kapaciteten när Södertälje sluss och farleden är ombyggd. 

För att uppnå största utväxling av projekt Södertälje sluss är det nödvändigt med 
fungerande och effektiva anslutningar mellan hamn och anslutande järnväg och 
vägar, t ex. nya och utvecklade anslutningar från Mälarbanan till hamnområdena i 
Västerås och Köping, ombyggnation och elektrifiering av spår inne i 
hamnområdena samt uppställningsspår inom Västerås hamnområde och 
förstärkning av kajer och fördjupning av hamnbassängen i Västerås. 

Västerås stad har fattat beslut om en handlingsplan för utveckling av Västerås 
hamn. Av handlingsplanen framgår att åtgärder som kommunen själv råder över 
ska påbörjas 2014 och genomfåras kontinuerligt, där vissa delar ska vara 
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avslutade 2017. 

9.4.2 Västerås resecentra 

När Citybanan är fårdigställd och Trafikplan 2017 successivt genomförs kommer 
sannolikt kapaciteten på Västerås bangård inte att räcka till. Antalet spår är för få 
för att klara den förväntade pendeltrafiken på Mälarbanan, Bergslagspendeln och 
stråket från Sala vidare ner mot Eskilstuna och Norrköping. I Västerås stad pågår 
ett stadsutvecklingsprojekt där Västerås resecentra ingår. Västerås resecentra ska 
utvecklas och byggas ut för att klara nuvarande och framtida reseströmmar. En 
utredning för att klarlägga behovet av spårkapacitet genom Västerås och på 
stationsområdet pågår och beräknas vara klar under 2013. En första etapp planeras 
stå klar till 2017 då Citybanan fårdigställs. 

9.4.3 Västerås flygplats 

Västerås flygplats ägs av Västerås stad. Flygplatsen har idag linjetrafik till 
London, Barcelona, Malaga, Alicante och Palma de Mallorca samt chartertrafik. 
Under sommaren avgår också inrikesflyg till Visby. Dessutom finns idag en 
omfattande flygfraktverksamhet. 

Västerås flygplats är av nationellt intresse för flygtrafiken genom att flygplatsen 
har möjlighet att i särskilda situationer ta hand om flygtrafik som normalt 
trafikerar Arlanda. Flygplatsen ligger i direkt anslutning till E 18 i östra Västerås. 
Då E 18 mellan Västerås och Sagån är utbyggd till motorväg 2014 kommer det att 
vara motorväg hela sträckan från Västerås till Stockholm. 

Västerås stad utreder under 2013 båda sina flygplatser, Västerås flygplats och 
Johannisbergs flygplats. Flygplatsutredningen kommer att vara ett viktigt 
beslutsunderlag för det fortsatta strategiska arbetet med flygplatserna. 

Västerås flygplats är utpekat som riksintresse för luftfartens långsiktiga 
kapacitetsbehov i Stockholm-Mälarregionen. Det innebär att även om 
flygplatsverksamheten läggs ner, så får flygplatsen och dess influensområde inte 
användas för verksamhet som är i konflikt med flygets behov. Utredningen som 
Västerås stad genomför syftar till att få fram ett brett samlat underlag för beslut 
om flygplatsområdenas framtida inriktning t ex . med avseende på dess betydelse 
för Västerås som logistiknod för person- och godstransporter samt allmänflygets 
utveckling inklusive bruksflyg, taxiflyg, privatflyg och skolflyg. Beroende på vad 
utredningen kommer att visa kan det i framtiden finnas behov av komplettering av 
terminaler med vänthall, åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för 
funkt ionshindrade m m. 
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Bilaga 1 Samlad effektbedömning av planens åtgärder 

Måll Atgärdsområde 
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Bilaga 2 Samlade effektbedömningar för planens 
namnsatta åtgärder 

De samhällsekonomiska kalkylerna och samlade effektbedömningarna för 
planens namnsatta åtgärder genomgår under juni månad 2013 kvalitetskontroll 
hos Trafikverket. Av den anledningen kan de inte redovisas i remissversionen av 
länsplanen. En kortversion av de samlade effektbedömningarna kommer att 
bifogas planen inför beslut 2014. 
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Länsplanen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för länet. 

Ambitionen i förslaget för regional infrastruktur är att skapa ett transportnät som ökar 

tillgängligheten för länets invånare och besökare. Ett betydande fokus läggs därför på ett mera 

hållbart resande genom ökade satsningar för kollektivtrafik samt gång och cykel. Det betyder att 

transportsystemet tillgängliggörs för fler grupper i samhället. Det handlar om att kvinnor, män, 

tlickor och pojkar ska ha samma möjligheter att resa oavsett ålder, socioekonomisk tillhörighet, 

ekonomi, funktionsnedsättning, tillgång till fordon med mera. 

En målsättning för att nå en ökad regional tillväxt är att genomföra insatser som möj liggör ett 

mera hållbart resande inom regionen och över länsgränserna. Syftet är, att där det är möjligt, 

korta ner restider för att mö j liggöra att funktionella arbetsmarknadsregioner i länet och utanför 

kan växa ihop på ett långsiktigt hållbart sätt. l synnerhet tåg är då det transportsätt där en 

betydande restidsförkortning är möjlig_ På de sträckor där järnväg saknas eller finns i ett sådant 

geografiskt läge att den inte sammanbinder målpunkter i tätorterna kan snabbuss vara ett 

alternativ. 

I enlighet med nationellt plansystem för infrastruktur delas åren in i intervaller om 1-3 år, 4-6 år 

samt 7-12 år. Förutom angelägenhetsgraden görs indelningen efter hur långt framskriden 

planeringsprocessen är alternativt om det är objekt som inte kräver omfattande utredning och 

planläggning. En årlig översyn kommer att ske samt en genomgripande revidering av planen 

vart fjärde år. 
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Sammanfattning 
Länstransportplanen för transportinfrastruktur omfattar åren 2014-2025. Den är ett politiskt dokument som 

fastställer åtgärdsplaneringen för länet. 

Ambitionen med länsplanen för regional infrastruktur är att skapa ett transportnät som ökar ti llgängligheten för länets 
invånare och besökare. Ett betydande fokus läggs därför på ett mera hållbart resande genom ökade satsningar för kollektiv
trafik samt gång och cykel. Det betyder att vi tillgängliggör transportsystemet för fler grupper i samhället. Det handlar om 
att kvinnor. män. flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att resa oavsett ålder. socioekonomisk tillhörighet. ekonomi, 
funktionsnedsättn ing, tillgång ti ll fordon meå mera. 

En målsättning för att nå en ökad regional ti llväxt är att genomföra insatser som möjliggör ett mera hållbart resande inom 
regionen och över länsgränserna. Syftet är, att där det är möj lig t, korta ner restider för att möjliggöra att funktionella arbets

marknadsregioner i länet och utanfår kan växa ihop på ett långsiktigt hållbart sätt. l synnerhet tåg är då det transportsätt där 
en betydande restidsfårkortning är möjlig. På de sträckor där järnväg saknas eller finns i ett sådant geografiskt läge att den 
inte sammanbinder målpunkter i tätorterna kan snabbuss vara ett alternativ. 

l enlighet med nationellt plansystem för infrastruktur delas åren in i intervaller om 1-3 år, 4-6 år samt 7-12 år. Förutom an
gelägenhetsgraden görs indelningen efter hur långt framskriden planeringsprocessen är alternativt om det är objekt som inte 
kräver omfattande utredning och planläggning. En årl ig översyn kommer att ske samt en genomgripande revidering av planen 
vart fjärde år. 

Objekt 2014 o2016 2017o2019 2020·2025 SUMMA 

Åtgärdspaket Sundsvall o Hudiksvall o Söderhamn o Gävle -stockhol m 18 9 136 169 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••• •••• • • •• u • • ••••• • ••• •• ••o oo ooo oooo oo oo ooo o o• oooo o oo oo oo o oo oo oo oooo o o o ., o o oo oo oo o oo o o oo o oooo ooo oo o o o o • ••• • •• •• • • 

Gävle hamn 3? 15 4 51 
Ät9i;r"ci~b~kei·H·o;;;r"~·:·s·~~d~ik~~·:·G"~~~e····· ··· ·········· · ···························· ····;2·o ............... .... ·· ··;4:5······················--·13 .......................... 39 .. 5 ............ . 
Ät9ä:ci~~keirö~~~i;;;; ·:·s~~i~ä~·---ci~~d~~-- oo ........ .. ............. o ....... o ......... ···6;·--·-- ··--·----·-- --· ..... ö ........................ .... ;;· .......................... 12 ...... ........ o. 
Ai9ärd~~kei.Ed~by~·:·a0ii~~~·:·s·öd~·rh~~··(:·i-i~ciik~~~~ii ...... .. o ................ --;;:.:5 ................. ..... 56 ........................... 5 ............................ 82.05 ............ . 
Ai9ä~d~p~kei·H·~;;;k~~~i;:·L:i~~;;~·~·:·i-iä~i~.ci~~~~···o··--···o ............. o ...... oo·--···· •.. ö ...................... ·····24 ....................... .... 28""'""'""""""····52 ............... . 
Ai9ii:ci~b~kei ·9~~~;,;·~~;; OLi~~ci~l· ...................................................... o.. . . "13'............. ... . .. . . .. "66 ......................... "å" ......... ................. 73" ............ .. 
Ai9~·rd~p~keioö~k~i;;.;·:·s~~d~.k~~·---o·o-............ o ................. oo ......... oo .. .. ... ö .......... ............ ..... ö ........ o ................... 6ö.'5 ........................ 6ö.s ........ o .. o. 
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Fördelning av medel per ålgtirdsområde 

Åtgärdspaket Sundsvall - Hudiksvall - Söderhamn - Gävle - Stockholm 

• Gävle hamn 

Åtgärdspaket Hofors - Sandviken - Gävle 

Åtgärdspaket Tönnebro - Bollnäs - Ljusdal 

Åtgärdspaket Edsbyn - Bollnäs- Söderhamn (- Hudiksvall) 

Åtgärdspaket Hudiksvall - Ljusdal - Härjedalen 

Åtgärdspaket genomfart Ljusdal 

Åtgärdspaket Ockelbo - Sandviken 

• Gång- och cykelåtgärder utöver åtgärdspaketen 

Kollektivtrafikåtgärder utöver åtgärdspaketen 

• Steg 1-åtgärder utöver åtgärdaspaketen 

4 Mindre trafiksäkerhetsåtgärder utöver åtgärdaspaketen 

Enskilda vägar 

s 

Fördelning av medel per Iransportslag 

• Gång- och cykelåtgärder utöver åtgärdspaketen 

Kollektivtrafikåtgärder utöver åtgärdspaketen 

• Steg 1-åtgärder utöver åtgärdaspaketen 

Övrigt 

Gång- och cykelåtgärder avser åtgärder för att underlätta 
dessa transporter. Exempelvis passager, belysning vid 
befintliga stråk eller förbindelser mellan viktiga mål
punkter. 

Kollektivtrafikåtgärder avser åtgärder for att forbättra 
kollektivtrafiken. Exempelvis förbättrad tillgänglighet 
vid hållplatser, pendlarparkering eller nytt stationsläge. 

Steg l-åtgärder avser åtgärder som påverkar behovet av 
resor. Exempelvis marknadsföring av kollektivtrafik i 
samband med ombyggnationer, test-res-kampanjer eller 
samhällsplaner i ng. 



§ 205 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/325 

Eksjöhus AB har upprättat ett gåvobrev för fastigheten Sala Åshagen 13, där de 
överlåter fastigheten till Sala kommun. Fastigheten är taxerad som industrienhet, 
gatu- eller parkmark Taxeringsvärdet är O kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/190/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 

Yvonne Fahlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällbyggnads
kontoret 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällbyggnads
kontoret 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~SJ\LJ\ Bilaga KS 2013/190/1 
~KOMMUN 

KO~STYRELSENSFÖRVALTNmNG 
2013-08-08 

Kommunstyrelsen 

Fastigheten Sala Ås hagen 13 

l (2) 

Ink. 20t3 ·08· 2 6 

1987 upprättades ett exploateringsavtal mellan ägaren till stadsägorna 862, 
873+874, Eksjöhus AB, och Sala kommun for att möjliggöra byggande av ett 
villaområde. En ny stadsplan upprättades och antogs. 
Genom en lantmäteriforrättning reglerades mark mellan Sala kommun, en pri
vatperson och Eksjöhus AB for att möjliggöra avstyckning av tolv nya bostads
fastigheter, Åshagen 1,2, 4-12 och 14. stadsäga 873 omregistrerades till Åsha
gen 3 och stadsäga 862 tillÅshagen 13. 

Enligt exploateringsavtalet, § 2, skulle exploatören överlåta till kommunen med 
full äganderätt och utan ersättning de delar av stadsägan 862 och 874, som enligt 
stadsplanen skall ingå i gata eller annan allmän plats eller kvartersmark, åtgär
den är utförd. 
På fastigheten Åshagen 13 bildades en gemensamhetsanläggning för naturpark 
och upplåtelse for kommunala ledningar. Åshagen 13 har ingen andel i gemen
samhetsanläggningen utan upplåter enbart marken. 
Exploatören, Eksjöhus AB äger fortfarande fastigheten Åshagen 13 som helt 
består av naturområde där delägarna i gemensamhetsanläggningen har hand om 
underhåll och skötsel av naturmarken. Delägare i gemensamhetsanläggningen är 
omkringliggande fastigheter. 

Fastigheten är taxerad som industrienhet, gatu- eller parkmark. Taxeringsvärdet 
är O kronor. 

Enligt kommunens gamla karteringar av avfallsupplag har det inte funnits något 
sådant på fastigheten, det finns heller inga uppgifter i länsstyrelsens MlF O
databas, (Metod för Inventering av Förorenade Områden) om annan verksamhet 
som bedrivits där. Troligtvis finns det spår av gruvverksarnheten i marken. 

Eksjöhus AB har nu upprättat ett gåvobrev där de överlåter fastigheten Åshagen 
13 till Sala kommun. Det är den enda fastigheten företaget har kvar i området 
och de anser att Sala kommun är en lämpligare fastighetsägare. 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
19-21 20 00-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget 

Telefon 
0224-744000 Vx 

Telefax Plusgiro 
0224-188 50 12 39 l 0-2 



Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att fore
slå kommunfullmäktige 

att ta emot fastigheten Åshagen 13 som gåva. 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen for samhällsbyggnads
kontoret. 

Sala kommun 

~~~ 
Yvonne Fahlman 
Markingenjör 
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Eksjöhus AB 
Box 255 
575 23 Eksjö 

Givare 

Gåvotagare 

o 

GAVOBREV 

Eksjöhus AB, 556040-1597 
Box 255 
575 23 Eksjö 

Sala Kommun, 212 000-2098 
Box 304 
733 25 SALA 

Till Sala Kommun överlåter vi härmed som gåva fastigheten Åshagen 13, Sala Kommun. 

Fastigheten skall tillträdas omgående. 

Eksjö 2013-06-03 

Eksjöhus AB 
Daniel Erkenborn 

Ovanstående givares namnteckning bevittnas 
,Al f'. 
• ! , .• r· ,.~ 

.1 ,r..- •, 1 
\.n l ' i ~ n. t). ' l .\ .._... 
~yvu.·· \.J.._;V v\.,/ ............................................................. 

Gåvotagare: 

Ovanstående gåva mottar vi med tacksamhet. 

Sala 2013-06-03 

Sala Kommun 
Namnförtydligande: 



l SALA 
KOMMUN 

§ 206 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/326 

Optionsavtal Seniorvillan; fastigheterna Lodjuret t 21 8 och 91 

Ängshagen 

INLEDNING 
Förslag om uppdrag till planering-och utvecklingsenheten att genom ändring av 
detaljplanen upphäva egenskaps bestämmelsen, som säger att endast friliggande hus 
får uppföras samt upprätta optionsavtal för fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, 
Ängshagen, att gälla till och med 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/191/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 
att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 
att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2013/191/1 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

2013-08-23 Dnr. 

Ink. 2013 -08· 2 7 

Kommunstyrelsen 

Optionsavtal Seniorvillan 

Seniorvillan har med sitt boendekoncept som riktar sig till de något äldre visat 
intresse för Ängshagen. Förslag tilllämplig placering är fastigheterna Lodjuret 
l , 2, 8 och 9 som gränsar mot salabostäders område. Se bilaga l. 
Byggnaden är i ett plan och utfört som ett parhus med en boendeyta på 
ca. 90 kvm per lägenhet. Se bilaga 2. 

Optionsavtalet är ett verktyg for Seniorvillan att tidigt i processen kunna gå ut 
och undersöka intresset för deras koncept i Sala. 
Tomterna säljs i enlighet med praxis till nuvarande taxeringsvärde men med 
skillnad att det finns två köpare på vmje fastighet. Var och en köper 
"del av" Lodjuret l osv. för motsvarande halva taxeringsvärdet. 
Nuvarande detaljplan medger enbart friliggande hus så det krävs även beslut 
om planuppdrag for att upphäva egenskapsbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus får uppföras. 
För att möjliggöra parhuskonceptet krävs avstyckning som bekostas av köpa
ren. Extra VA anslutningspunkt bekostas av köpare och upprättas av kommu
nen efterhand. 

Om Seniorvillan inte bygger ett visningshus så utgår ett vite på 50 000 kronor. 

Sedan kommunen gjorde detaljplanen har beslut tagits att sänka Sala kommuns 
platsspecifika riktvärden på bly från 550mg/kg till 110mg/kg så att ev. sane
ring av icke hårdgjorda ytor ombesörjs och bekostas av kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar: 

att att uppdra till Planering och utveckling att genom ändring av detaljplan 
upphäva egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus 
får uppföras. 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, org. nr. 
556728-4350 for fastigheterna Lodjuret l, 2, 8 och 9 t.o.m. 2014. 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör/ tf enhetschef 
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Seniorvi llor.se 
Miljövänligt boende 
för Seniorer 

Seniorvillor har skapats av Seniorer för 
Seniorer och är ett företag som 
specialiserat sig på mark nära, bekvämt 
och tryggt boende. 

Öppnen planlösningen som ger rymd och 
bekväm tillgång till de utr~·nimen och 
funktioner som man tuu ht>huv av sä~um 
ki)k, bad- & tvättrum och övriga rum. 

Samv~kan sker med kommuner och dess 
Hemtjän~t. Seniorvillor verkar al.'tivt för att 
kompletterande serVice kan ske genom 
hushållsnära tjänster "Rutavdrag" 

VåraHus 

Boendeytan är 90.0 kvrn och med 
inglasad utt!pla:ts • under samma tak 
a 14 kvm - blir den disponibla 
"boendeytan'' 104 kvm. 

Från vardagsrummet kommer man direkt 
ut till uteplatsen. 

Självklart är entren lättillgänglig och under 
tak. 

R~·rnligL isolerat garage med 
eldriven garageport. 

l det isolerade förrådet - 9,4 kvm - finns 
plats för arbetsbänk m.m. 

Kök, ca IO,S m> 
Va.rd11gsrum, ca 31 m• 
So\'rum l . ca 12,9 m• 
Sovrum 2. ca l2.l m• 
Ii a U, c;l 9,3 m• 
Badrum/tvatt, ca8,2 m~ 
Gasttoalen, ca t , s m• 
Kliidkamma.rc, ca 1,7 m• 

Syggnadstyp; l plan 
Grund: Platta på m;~rk 
stomme: m 
Fasad: Slående alL liggande träpanel alt. puts. 
Takhci;lädnad.: Betongpannor 
Fönster. 3-glas, aluminium kll!.dd utsida 

urepl;us: Jrtglasatl 
Tomt: Friköpt, lamt anlagd med gTå$matt<l 
Plattor alt. asfalt tillgar,.ge och entre. 
Grlls N. övrl.ga ytor. 
Gar~ge Jso[erar ca 25,6 m2• 

F6rrnd isolcr-J.t 9,4 m• 

Villorna är miljöanpassade 
Seniorvillor är byggda för ett bra inomhusklimat och 
låg energianvändning. Kostnad fOr uppvärmning och 

· varmvanen är endast ca 6000:- per år. 

Energisnålt 
Endast ca 1750:·/mån i driftskostnader. 

Boendekostnaden från ca 5 500 kr/män inkl. 
driftskostnad och egen kontantinsats av 500 000 kr. 

fllll&t l dlll.l!'ldgl! J<IIIUd li :!OU 



l SALA 
KOMMUN 

§ 209 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

INLEDNING 

Beredning 

Dnr 2013/321 

Bilaga KS 2013/194/1, skrivelse från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriks
son (C). 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/194/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. Annelie Mattsson och Berith Pettersson deltar 
vid ärendets behandling. 

Carola Gunnarsson (C) och Per-Olov Rapp (S) föredrar sina respektive skrivelser. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet dels för egen del beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen skyndsamt ta 
fram och presentera förslag hur undantag ska kunna göras från nu gällande rikt
linjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte 
uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bland annat till 
barn och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läs
året 2013-2014, 
att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen samt 
beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om undantag för 
riktlinjerna, 
dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
ovan, samt 
att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen skyndsamt ta 
fram och presentera förslag hur undantag ska kunna göras från nu gällande rikt
linjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte 
uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bland annat till 
barn och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läs
året 2013-2014, 

att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen samt 
beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om undantag för 
riktlinjerna, 

Utdragsbestyrkanj (_ 
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Justerandes sign 

forts§ 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

dels fareslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
ovan, samt 

att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssen 
Kristina Eriksson 
bevakning 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KS 2013/194/2 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SAlA KOMMUN · 
l<ommunstvrelsens förvali:l11ng 

Ink. 2013 ·09- O 3 

Skolskjuts i Sala kommun 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har 2013-08-22 inkommit 
med skrivelse till kommunstyrelsen med förslag att uppdra till 

kommunstyrelsens förvaltning 

"att skyndsamt presentera förslag till hur undantag ska kunna göras från nu 

gällande regler för beviljande av skolskjuts så att även barn, som formellt inte 
uppfyller dessa krav, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyn tas bL 

a till barns och ungdomars trygghet och säkerhet åka skolskjuts läsåret 2013-

2014, samt 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 

hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande regler för beviljande 
av skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden." 

Bakgrund 

Sala kommun beslutade under våren 20 l O att delta i projektet MER KOLL i syfte 

att bL a få ökad samordning av kollektivtrafik med skolskjuts. Med linjeläggning 

av vissa skolskjutsar har trafikutbudet kunna ökat på områden med dålig 
kollektivtrafik idag. Det är positivt. Fullt ut har denna förändring slagit igenom i 

och med den nya Länstidtabellen den 18 augusti 2013. 

En enig kommunstyrelse fattade 20 l 0-11-02 beslut om riktlinjer för handläggning 
av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. Förändringen berörde i huvudsak 

lagstödet Under punkt 5 finns riktlinjer för ansökan, utredning, ansvar och beslut 
av skolskjuts och skoltransport Till grund ligger Skollagens (20 l 0:800) allmärrna 

bestämmelser om skolskjuts i hemkommunen. 

skollagen 32 §"Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till 

kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 

där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Per-Olov Rapp 
Ordförande 

per -o lov. ra p p @sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild omständighet." 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än 
den där kommunen annars skulle ha placerat dem ... I de fall då det kan ske 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 
anordna skolskjuts i dessa fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas." 

Huvudregeln vid skolskjuts är alltså att kommunen ska ordna kostnadsfri 
skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. 
Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med 
beaktande "med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". Alla dessa 
förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. 

skolnämnden beslutade 2009-03-11 att underlätta möjligheterna för 
vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9 att välja annan skola än anvisad och 
att busskort erbjuds tilllinjetrafik om ett sådant kan lösa skolskjutsbehovet 
inom Sala kommun. 

Det finns inget generellt hinder mot att elever hänvisas till särskilda 
uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. Rätten till 
skolskjuts innebär inte att sådan skolskjuts måste anordnas från 
bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att skolskjuts 
måste anpassas till varje elevs skoltider. I det enskilda fallet ska kommunen 
särskilt beakta elevens funktionsnedsättning och om behov finns hämta 
eleven vid elevens hem. 

Primärt är det föräldrars ansvar för sina barns väg från hemmet till skolan, 
för vistelsen på hållplatsen och till dess barnet stigit på skolskjutsen. Skolan 
ansvarar för säkerheten vid skolans på- och avstignings plats, medan 
trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsfordonet 

Kommunens beslut om skolskjuts är ett myndighetsbeslut och kan 
överklagas genom förvaltnings besvär. Förvaltningsbesvär innebär att 
domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens beslut där även 
skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen kan 
bli föremål för prövning. Endast beslut som går emot den sökande kan 
överklagas. 
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Kommunstyrelsen 

Beslut om skolskjuts fattas på delegation av kornmunens handläggare. Till 
vägledning finns skollagen 2010:800, skolskjutsförordningen 1970:340, 
Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning, yrkestrafiklagstiftningen och ett 
antal rättsfall som behandlar skolskjuts i förvaltningsrätt samt 
kammarrättsdornar samt av Sala kornmun antagna riktlinjer av 
kornmunstyrelsen för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala, där 
skolskjuts ingår. 

Kornmunens transportstrateg har under våren 2012, hösten 2012 och våren 
2013 vid ett antal tillfällen informerat skolor och föräldrar om 
skolskjutsförändringarna läsåret 2013-2014. 

Pro blernatik 

Sala kornmun gör fr.o.rn.läsåret 2013-2014 förändringar i upplägg och 
utförande av skolskjutsar enligt politiska beslut baserade på projektet MER 
KOLL och antagna riktlinjer för skolskjuts. Förändringarna har blivit mer 
synliga och påtagliga i år. Föräldrar har inkommit med klagomål och uttryckt 
oro om att skolskjutsarna fungerat mindre bra eller inte alls i jämförelse med 
tidigare. Som exempel kan anges oro för barn och ungdornars trygghet och 
säkerhet att behöva skicka dem, särskilt de mindre barnen, från bostaden till 
rekommenderad busshållplats, att busshållplats/miljö är trafikfarlig eller att 
entreprenad som tidigare enligt praxis kunnat användas är indragen. Även 
gränsen för gångavstånd har ifrågasatts när väg ansetts, utifrån olika skäl, för 
lång eller farlig att vandra längs. 

Förslag till beslut 

jag delar uppfattningen att barn och ungdornars trygghet och säkerhet måste 
stå i främsta rummet. Hurnana perspektiv går i det enskilda fallet alltid före 
resonemang om kostnadseffektiv trafik Därför bör för elev med kortare 
skolväg än gränsen för gällande gångavstånd övervägas att beakta i beslut om 
skolskjuts, bl. a trafikintensitet, inslag av tunga fordon, vägbred d, 
vägunderhåll och framkomlighet under läsåret, siktförhållanden, 
busshållplatsens säkerhet och belägenhet samt möjligheter att säkert korsa 
eller gå efter väg. Beaktas bör även om och hur barn som påbörjat sin 
skolgång före läsår 2013-2014, och som nyttjat skolskjuts enligt tidigare 
praxis, ink!. förskolebarn med skolstart 2013-2014, kan erhålla skolskjuts. 

I överensstämmelse med skrivelsens att-satser föreslår jag 

dels att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunstyrelsen 

att till kommunstyrelsen skyndsamt ta fram och presentera förslag hur 
undantag ska kunna göras från nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte uppfyller dessa, 
har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bl. a till barn och 
ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läsåret 
2013-2014 

att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen 
samt beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om 
undantag för riktlinjerna 

dels att kommunstyrelsens ledningsutskott hemställer att kommunstyrelsen 
beslutar 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 
hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för 
beviljande av skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden 
utifrån resonemang ovan 

att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 
2014-2015 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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2013-08-22 

Till Kommunstyrelsen 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

Vi har i Sala kommun fattat beslut om att fr o m läsåret 2013-2014 göra 
förändringar i skolskjutsorganisationen och förändra reglerna för skolskjutsarna. 

Den ordinarie linjetrafiken med buss utökas, vilket innebär att fler, såväl barn 
och ungdomar som andra resenärer, får tillgång till kollektivtrafik med buss. Som 
ett komplement till detta upphandlas skolskjutstrafik i de områden där det inte 
finns linjebuss. 

l grunden tycker vi att det här är bra eftersom det innebär utökad kollektivtrafik 
och ett bättre utnyttjande av resurserna. 

Men i samband med skolstart uppdagas nu ett antal fall där detta inte alls 
fungerar eller fungerar mindre bra. 

Vi måste alltid ha barns och ungdomars trygghet och säkerhet i fokus. Därför 
anser vi att undantag i vissa fall måste kunna göras från gällande regler och 
organis0tion. 

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens. 
förvaltning 

att skyndsamt presentera förslag till hur undantag ska kunna göras frål) nu . 
. ,_ ,., . • -~''Y'; 

gällande regler för beviljande av skolskjuts så att även barn, som formellt inte 
uppfyller dessa krav, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyntas-bl ä'till 
barns och ungdomars trygghet och säkerhet åka skolskjuts läsåret 2013-2014 
samt 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 
hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande regler för beviljande av 

r~kjuts, skolornr~emalaggning och upptagningsområden. 

\ \ i\ \JI 
Vs:)}JJ/~Pfoj '-/~VJLd!~' 

Carola Gunnarsson V: J\ Christer Eriksson (C) 
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; -~ i 



•·'''.· .. ·.' . _____ ... _____ . 

SALA 
KOMMUN 

§211 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/197 

Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
förbundsordning och konsortialavtal 

INLEDNING 
Ägarna till Vafab Miljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunalförbund
Kommunalförbundet VafabMiljö- för den verksamhet som bedrivs av Vafab Miljö 
AB. Verksamheten ska överföras till kommunalförbundet genom att samtliga ägare 
säljer sina aktier till kommunalförbundet i enlighet med förslag till aktieöverlåtelse
avtaL Villkoren för överföring av verksamheten framgår av förslag till konsortialav
tal. En förbundsordning för kommunalförbundet måste även antas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Bilaga KS 2013/141/4, skrivelse från Vafab Miljö AB 
Bilaga KS 2013/141/5, korsortialavtal 
Bilaga KS 2013/141/6, förbundsordning 
Bilaga KS 2013/141/7, avtal om överlåtelse av aktier 

jenny Nolhage föredrar ärendet. Göran Åkesson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 
att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 
att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 
att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 
att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 
att godta, oaktat regleringen i § 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 
att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 
insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Utdragsbestyrkande 

CJfC 

15 (24) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

forts § 211 

omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, samt 
att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 

att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 

att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 

att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 

att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 

att godta, oaktat regleringen i § 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 

att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

samt 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall 

• kundservice, fakturering, information och administration av 
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfalls
plan 

• omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, 

att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALAKOM UN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
jenny Nolhage 2013 ~os~ 2 s 

KOMMUNSTYRELSEN 

Bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö m. m. 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

l. Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns. 

2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet, 
VafabMiljö, godkänns. 

3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
reglemente för direktionen, antas. 

4. Sala kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till kommunal-förbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktie-överlåtelseavtaL 

s. Sala kommun utser A till ordinarie ledamot i direktionen för 
kommunalförbundet VafabMiljö och B till ersättare i direktionen. 

6. Sala kommun godtar, oaktat regleringen i S§ och 18§ i förbundsordningen, att 
Enköping och Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö 
senast tre månader efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är 
genomförd och överenskommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna. 

7. Sala kommun bör teckna ett avtal som innebär att kommunen bibehåller 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall. 

• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Jennv Nolhage 
Kommunchef 

jenny. nolhage @sa la .se 
Direkt: 0224-747010 



Kommunstyrelsens förvaltning 

• Omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och 
avloppsreningsslam. 

8. Ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
31 december 2016, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

Ärendebeskrivning 

Ägarna till VafabMiljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunal
förbund- Kommunalförbundet VafabMiljö- för den verksamhet som bedrivs av 
VafabMiljö AB. Verksamheten ska överföras till kommunal-förbundet genom att 
samtliga ägare säljer sina aktier till kommunalförbundet, i enlighet med förslag 
till AktieöverlåtelseavtaL De närmare villkoren för överföringen av verksamheten 
framgår av förslag till Konsortialavtal. 

För kommunalförbundet måste det finnas en förbundsordning. l kommunal
lagen, KL, 3 kap. 28 §regleras vad en förbundsordning måste innehålla. Utöver 
det som enligt KL måste finnas med i en förbundsordning, står det medlemmarna 
fritt att bestämma innehållet. 

Ett förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö har tagits 
fram. Av förslaget till förbundsordning § 3, framgår att ändamålet med förbundet 
är, "att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av 
frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling 
av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap 
Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av 
medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningssia m, såvitt inte 
medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med 
Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller 
renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem." Genom 
beskrivningen av ändamålet sätts gränserna för förbundets verksamhet och 
ansvar. 

Genom att godkänna förbundsordningen har kommunen samtidigt godkänt att 
dels kommunens ansvar rörande det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 
kap. Miljöbalken, får överföras till kommunalförbundet och/eller dels den 
verksamhet som genom en särskild överenskommelse förs över till 
kommunalförbundet. 

Enligt förslaget till bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö finns 
möjligheten, för de kommuner som så önskar, att teckna särskilt avtal som 
reglerar ansvarsförhållandena och samarbetsformerna. 

sala kommun bör teckna ett avtal som innebär att kommunen bibehåller 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan. 
• Omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och 

avi oppsren ingssl am. 

Ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 31 
december 2016, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 
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' SALA KOMMUN l Kommunstyrelsens förvaltning 
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Diarienr: 2013/146-VMA-001 
Vår referens: Carina Färm 
021·393501' 076-5693595 
carina.farm@vafabmiljo.se 

Aktieägarna i Vafab Miljö AB 

Förslag till beslut att ombilda Vafab Miljö AB till 
kommunalförbundet VafabMiljö 

Beslutsunderlag och förslag till beslut 

Den 13 juni godkände en extra bolagsstänuna fOr Vafab Miljö AB förslaget att rekommendera 
ägarkonununerna att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB 
till Kommunalforbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget överförs till 
kommunalforbundet 

Utvärderingen som ligger till grund for fOrslaget till ombildning är omfattande och har 
genomforts under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Utvärderingen 
består av en huvudrapport samt ett flertal bilagor och tilläggsutredningar som avrapporterats på 
VKLs styrelsemöten då även representanter for Enköpings och Heby kommun varit inbjudna 
och deltagit. 

Hela utredningsmaterialet, ink! protokollsutdrag från VKLs styrelsemöte där förslaget 
rapporterats och diskuterats finns på grund av sin omfattning samlade i digital form på det USB
minne som skickas i ett exemplar till varje kommun. Kommuner som önskar utskrifter av 
materialet kan kontakta Gene Liljegren på VafabMiljö, tfn 021-393511 eller via e-post 
gene.liljegren@vafabmiljo.se 

Diskussioner på den extra bolagsstämman 

I samband med presentationen av beslutsunderlagen på bolagsstänunan tydliggjordes att den 
mest juridiskt korrekta organisatoriska lösningen for respektive kommun är att göra en 
fullständig överföring av sin avfallskompetens till kommunalforbundet Ett tydligt helhetsansvar 
med systemsyn är också den lösning, som enligt utvärderingen av nuvarande samverkan inom 
Vafab Miljö AB, ger de bästa förutsättningarna att möta framtidens utmaningar, 
kostnadseffektivisera verksamheterna och utveckla de miljöpolitiska ambitionerna inom 
avfallsområdet i regionen. 

Att ha kvar verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen forvallning eller 
annan organisationsform är möjligt enligt forhundsordningen och konsortialavtalet men det är 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfa!!sstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021~39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmHjo.se Hemsida: WWW'.vafabmiljo.se 



inte en helt juridiskt säker lösning. Grundtanken med ett kommunalfårhund är att 
medlemskommunerna överför huvudmannaskapet för den verksamhet man vill samverka om 
och att kommunalförbundet övertar de uppgifter från sina medlemmar som är kopplade till 
uppdraget. Att medlemskommunerna överför olika uppgifter till kommunalfårbundet kan 
tillämpas i undantagsfall och då det finns verksamhetsmässiga skäl som talar får det. 

Särskilda yrkanden från Enköping och Heby kommun 

Enköpings och Heby kommun framförde att de önskade en utvärdering som belyser de 
ekonomiska konsekvenserna för dessa kommuner om de väljer att inte bli medlemmar i 
kommunalfårbundet Övriga kommuner ställer sig bakom att göra en sådan värdering men oroas 
över att den kan ta tid att genomföra och att det är angeläget att kommunerna kan ta beslut om 
förslaget att ombilda Vafab Miljö AB till ett kommunalförbund senast under oktober så att 
förändringen kan genomföras vid årsskiftet 2013/2014. 

F ör att kunna genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning för H e by och Enköping och 
samtidigt hålla tidplanen föreslog bolagsstämman att rekommendera Enköpings och Heby 
kommun att gå in i kommunalfårbundet genom ett beslut i kommunfullmäktige under 
september eller senast under oktober månad 2013. För att kunna avstå från fortsatt samverkan 
med övriga kommuner beslutade bolagsstämman att Enköpings och Heby kommun ges en 
möjlighet att utträda ur kommunalfårbundet senast 3 månader efter det att en ekonomisk 
konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse mellan medlemmarna om utträdet 
träffats. 

Genomförda ändringar i beslutsunderlagen 

Med utgångspunkt från övriga synpunkter som framfördes på bolagsstämman har justeringar 
gjorts i beslutsunderlagen jämfört med de förslag som skickades ut till kommunerna inför den 
extra bolagsstämman. Justeringarna har tydliggjorts i de beslutsdokument som innehåller 
ändringsmarkeringar i form av strykningar, tillägg och kommentarer. Bifogar även 
beslutsdokument som inte innehåller några anvisningar om justeringar och som vi föreslår att ni 
använder i den fortsatta beslutsprocessen. 

Förslaget till avtal om överlåtelse av aktier har kompletterats med punkt 3 och 4. 
Garantipunkten är viktig att ha med i avtalet. Genom att avtala om hur tvister ska lösas har det 
som anges i lag skrivits bort. 

Ej genomförda förslag till ändringar i beslutsunderlagen 

Inget fårtydligande om att det är respektive kommunfullmäktige som väljer ledamöterna i 
direktionen har gjorts eftersom det regleras i Kommunallagen. 

Inget fårtydligande bedöms behövas under rubrik 8 i konsortialavtalet eftersom medlemmarnas 
förbindelse att länrna avfall som kommunerna har ansvar för enligt 15 kap Miljöbalken till 
Förbundet är grunden får kommunernas nuvarande samarbete via Vafab Miljö AB och som 
överförs till Kommunalfårbundet när bolaget ombildas. För annat avfall som uppstår i 
medlemmarnas verksamheter, som tex slam, har medlemmarna möjlighet att behålla ansvaret 
genom ett fullmäktigebeslut och överenskommelse med Förbundet enligt § 3 i 
fårhundsordningen 
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Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 

Beslutsunderlagen som ägarkommunerna behöver ta ställning till består av: 
• Konsortialavtal ink! bilagor 
• Bilaga l; Förbundsordning ink! bilagor 
• Bilaga 2; Avtal om överlåtelse av aktier 

Förslaget till fårhundsordning innebär att Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalförbund 
som tar över ansvaret får den verksamhet som bedrivs inom bolaget samt att all verksamhet 
inom det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken överförs från kommunen 
till kommunalfårbundet såvitt inte kommunen beslutar annat och överenskommelse träffas med 
Förbundet. 

De kommuner som önskar kan, genom att teckna en särskild överenskommelse med 
kommunalfårbundet som reglerar ansvarsfårhållandena och samarbetsformerna, bibehålla 
följande verksambeter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi eller annan 
organisationsform: 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed järnfarligt avfall 
• kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 

renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 
• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Genom att teckna en särskild överenskommelse med kommunalfårbundet kan kommunerna 
även bibehålla omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och avloppsreningsslam i 
egen regi eller annan organisationsform. 

Med denna skrivelse bifogas förslag till tjänsteskrivelse och beslutsformuleringar som 
kommunerna kan använda i sin interna hantering. 

Tidplan 

Undertecknadet av alla dokument och handlingar som behövs för att Kommunalforbundet ska 
kunna överta ansvaret får verksambeten enligt förbundsordningen den l januari 2014, planeras 
ske på ett gemensamt medlemsmöte senast under november månad 2013. 

Inför det medlemsmötet behöver respektive kommun tagit beslut i fullmäktige och utsett vem 
som företräder kommunen och har delegation på att underteckna alla handlingar. För att kunna 
hålla den tidplanen är det önskvärt om alla kommuner kan behandla fOrslaget till ombildning 
under september eller senast under oktober månad 2013. 
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Mer information 

Kommuner som önskar mer information om beslutsunderlagen som bifogats eller har frågor 
kring processen att bilda kommunalfOrbundet kan kontakta Gene Liljegren på VafabMiljö, tfn 
021-393511 eller via e-post gene.liljegren@vafabmiljo.se så hjälper hon till att fårsöka lösa de 
önskemål som finns. 

Västerås den 7 augusti 2013 
V afab Miljö AB 

styrelsen genoin 
Carina Färm 
Verkställande direktör 
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Bilaga KS 2013/141/5 

l (7) 

Förslag till 

Ink. 2013 -os- o 8 
Konsortialavtal 
avseende ombildning av VafabMiljö AB till 
Kommunalforbundet VafabMiljö 

l. Bakgrund 

Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har under 2011-2012 utrett den regionala 
samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan kommunerna i Västman
lands län, Enköpings kommun samt Heby kommun. 

Utredningen visar att: 
• det regionala sarnarbetet mellan kommunerna varit framgångsrikt och fungerat 

bra. Regionen har kommit långt i sitt arbete med att utveckla en långsiktigt hållbar 
avfallshantering både utifrån ett miljömässigt och från ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

• utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle fortsätter. EU och Sveriges Riksdag 
kommer de närmaste åren lägga fast nya krav och mål inom avfallsområdet som 
påverkar regionens kommuner. 

• samverkansformerna behöver utvecklas. De samlade politiska ambitionerna inom 
avfallsområdet och for kommunal samverkan internationellt, nationellt och lokalt 
innebär krav som gör att kommunalförbund bedöms vara den långsiktigt mest 
lämpliga formen för kommunal samverkan inom avfallsområdet 

Att fortsätta utveckla den regionala samverkan inom avfallsområdet inom ramen for ett 
kommunalforhund ger kommunerna i Västmanlands län, Enköpings kommun samt Heby 
kommun de bästa forutsättningarna att långsiktigt klara de miljömässiga, samhällseko
nomiska och juridiska kraven på verksamheten. 

Förbundsordningen reglerar formerna för samverkan samtidigt som den säkerställer att 
det finns en möjlighet för medlemskommunerna att överföra hela eller delar av nuvarande 
verksamhet till kommunalforbundet 

Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunerna, enats 
=%~- -

2. Utveckling av verksamheten 

Kraven på ett resurseffektivare samhälle gör att behovet av helhetssyn och samverkan 
mellan kommunerna ökar for att kunna fortsätta utveckla en miljömässigt och kostnadsef
fektiv avfallshantering som är långsiktigt hållbar. 
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Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är målsättningen med kommunernas samver
kan inom avfallsområdet att möjliggöra att medlemskommuner på sikt ska ha en gemen
samrenhållningsordning och renhållningstaxa och en effektiv samordning av hela av
fallsverksamheten i regionen. Därfor kommer medlemskommunerna genom VKL, att 
senast under år 2019 göra en avstämning och eventuell justering av forbundsordningen. 

3. Bildande av kommunalförbund 

Kommunerna förbinder sig att samverka inom avfallsområdet genom att får ändamålet 
bilda ett kommunalforbund, Kommunalforbundet VafabMiljö, nedan kallat Förbundet. 
Förbundet ska inleda sin verksamhet den l januari 2014. För Förbundet ska inledningsvis 
gälla bifogad forbundsordning, Bilaga l, med de justeringar som kan påkallas av registre
ringsmyndigheten. 

4. Förbundets ändamål m.m. 

Förbundets ändamål framgår av forbundsordningen, Bilaga l, § 3 "Ändamål m.m.". 

För de medlemmar där det utöver förbundsordningen finns behov av överenskommelser 
om vilka uppgifter som överförs ska det, i samband med bildandet av Förbundet, tecknas 
särskilda avtal som reglerar ansvarsforhållandena mellan Förbundet och medlemskom
munen. 

Förbundet är inte skyldigt att svara for att resurser finns tillgängliga annat än för avfall 
och avfallshantering som kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser. 

5. Finansiering och taxor 

Hur förbundets verksamhet ska finansieras framgår av forbundsordningen, Bilaga l, § 12 
"Kostnadstäckning". 

Övriga medlemmar i Förbundet ska gå i borgen for ett belopp motsvarande sin andel i 
förbundet for skulder till Västerås kommun. 

Följande finansieringsprinciper ska gälla for Förbundet: 
a) Förbundets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i första hand med 

eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i Förbundets egendom. 
b) Till grund for debitering av mottagningsverksamheten ska ligga taxa, utarbetad så 

att inkomster och utgifter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att 
Förbundet kan konsolidera sin verksamhet, så att framtida investeringar nödvän
diga for Förbundets verksamhet möjliggörs. 

c) Förbundet äger rätt att differentiera mottagningstaxan efter olika avfallsslag. För 
avfallstyper som Kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser 
ska samma avgift uttas for samma slag och enhet av avfall. För övriga avfallstyper 
utgår avgifter som fastställs av direktionen på affarsmässig grund. 
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d) Till grund får debitering av den övriga renhållningsverksamheten inom det kom
munala renhållningsmonopolet (insamlingsverksamhet, planering och administrat
ion i övrigt) som Förbundet utför åt medlemskommun ska ligga Förbundets själv
kostnad för uppdraget. 

e) För det fall hela renhållningsverksamheten överlåtits av kommunen ska renhåll
ningsverksamheten för respektive medlemskommun inom Förbundet ses som re
sultatenheter med resultat- och balansräkning och rån te beräknas. 

6. Medlemsråd och samrådsorgan 

Kommunerna fårbinder sig att samråda i frågor som rör deras relation till Förbundet och 
dem emellan samt samverka för att medverka till att effektiviteten i Förbundets verksam
het optimeras. 

Sannåd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen får ett medlemsråd. Där ska 
samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan 
respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Vmje medlemskommun ska utse en 
person från kommunstyrelsen som representerar respektive kommun i medlemsrådet 
Representanterna i medlemsrådet ska vara fria att informera respektive kommun om de 
diskussioner som har förts i medlemsrådet 

Medlemsrådet ska sammanträda minst en gång per år. Det årliga sammanträdet bör hållas 
i anslutning till Förbundets beslut om budget. Därutöver ska ytterligare sammanträden 
hållas när någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad ska ansvara får att 
kallelse skickas till Kommunerna. 

Medlemsrådet ska endast vara medlemskommunernas forum. Förekomsten av ett med
lemsråd ska inte påverka den rollfördelning som finns mellan Kommunerna och Förbun
dets direktion. Medlemsrådet har inte någon beslutanderätt. Medlemsrådet är inte heller 
fåreträdare för Kommunerna i förhållande till F ör bundet eller tredje man. 

Ett särskilt sannådsorgan som sammanträder minst två gånger per år ska inrättas. Sam
rådsorganet sammanträder med Förbundets ledning efter kallelse av fårbundet och disku
terar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och lokala 
avfallshanteringen. Kommunerna ska utse en representant till samrådsorganet. Kommu
nernas representant bör vara den tjänsteman inom respektive kommun som ansvarar för 
kontaktema med fårbundet 

Medlemsrådet ska gemensamt komma överens om vilka ekonomiska uppföljningar som 
Förbundet ska redovisa får medlemmarna samt nyckeltal får jämförelser. 

7. Borgensåtagande 

Kommunernas nuvarande borgensansvar i Vafab Miljö AB fårs över på förbundet. 
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8. Förbindelse att lämna avfall till Förbundet 

Kommunerna ska till forbundet lämna avfall som kan tas emot i forbundets anläggningar 
och som kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser. Förbundet är 
skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

9. Markanskaffning 

Medlemskommunerna ska medverka vid markanskaffning för Förbundets anläggningar 
och om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

10. Miljöskuld och miljöskador 

Som en fOljd av lagstiftning (EG-direktiv 1999/31/EG och forordning 2001:512) på de
poneringsområdet har Vafab Miljö AB idag betydande framtida kostnader för avslutning 
och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänfor sig dessa kostnader till 
tidigare verksamhet och kan betraktas som en miljöskuld. 

Förbundet övertar efter bildandet bolagets ansvar for sin miljöskuld. Förbundet ska finan
siera och avsätta erforderliga medel for miljöskulden genom de taxor och avgifter som 
tillämpas. 

Om nu inte kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands avfallsak
tiebolag eller Västra Målardalens Renhållningsaktiebolags verksamhet innan Vafab Miljö 
AB förvärvade dessa bolag, ska ansvaret för att åtgärda och bekosta dessa ligga på de 
kommuner som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respektive Västra Målardalens Ren
hållningsinteaktiebolag. 

Om Kommunerna beslutar att avveckla förbundets verksamhet enligt detta avtal ska den 
återstående miljöskulden fördelas mellan Kommunerna i forhållande till respektive 
kommuns invånarantal. 

11. Kommunal avfallsplanering 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal avfallspla
nering enligt 15 kap 11 § Miljöbalken. Kommunerna och fOrbundet ska verka för att 
samordna denna planering, så att forutsättningar skapas fOr en långsiktig hållbar avfalls
hantering i regionen. 

12. Överlåtelse av aktier i Vafab Miljö AB 

Kommunerna förbinder sig att till Förbundet överlåta sina aktier i Vafab Miljö AB i en
lighet med bifogat Aktieöverlåtelseavtal, Bilaga 2. 

Förbundet ska efter ombildningen inneha samtliga aktier i Bolaget. 
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13. Överf6ring av verksamhet från Vafab Miljö AB till Förbundet 

Förbundet, i egenskap av ägare till Vafab Miljö AB, äger frågan att bestämma om hela 
eller delar av bolagets verksamhet ska överföras till Förbundet och administrerar detta. 

14. Övertagande av personal 

Förbundet ska erbjuda inom Kommunerna eller inom annan kommunal samarbetsorgani
sation for avfallshantering anställd personal, anställning i Förbundet vid den tidpunkt då 
kommunernas verksamhet inom avfallsområdet övergår till Förbundet. Vid övergången 
gäller de villkor som anges 6 b § LAS. 

15. Pensionskostnadsreglering 

För personal, som med anledning av detta avtal övergår från anställning hos berörda 
kommuner eller andra samarbetsorganisationer till Förbundet, ska den frånträdande ar
betsgivaren efter övergången stå för pensionsrätter som intjänats fram till övergången. 
Kommunerna och Förbundet ska upprätta en gemensam forteckning över berörd perso
nal. 

16. Skulder med anknytning till övertagen personal 

Förbundet övertar semesterlöneskuld och övertidsskuld inklusive personalomkostnader 
per övergångsdatumet för personal som övergår till Förbundet. · 
Parterna upprättar ett separat tillägg till detta avtal som överenskommelse när skuldernas 
storlek bokfciringsmässigt kan fastställas. Den frånträdande arbetsgivaren överför därefter 
motsvarande belopp till Förbundet. 

17. Skulder och fordringar med anledning av övertagande av verksam
het 

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren
hållningsmonopolet ska senast en månad efter att årsredovisningen för överlåtelseåret 
fastställts av kommunfullmäktige i berörd kommun reglera eventuella skulder och ford
ringar inom den kommunala renhållningsverksamheten. Motsvarande gäller i fcirekom
mande fall mellan annan kommunal samarbetsorganisation och Förbundet. 

18. Långfristiga lån 

Förbundet tecknar sj älv sina lån inom de ramar som forhundsordningen anger. 

19. Överlåtelse av lös egendom 

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren
hållningsmonopolet får överlåta åt Förbundet all den lösa egendom som ingår i den verk-
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samhet som övergår till Förbundet. Den ska förtecknas, vårderas till bokfört värde och 
redovisas av respektive kommun före övergångstidpunkten. Tillträde till egendomen sker 
vid verksarnhetsövergången. 
För övertagen lös egendom erlägger Förbundet på tillträdesdagen de belopp som anges i 
specifikationen och som utgör summan av det värde man kommit överens om för den 
lösa egendomen per tillträdesdagen. 
Den lösa egendomen övertas på tillträdesdagen i befintligt skick. 

20. Nuvarande avtal 

Eventuella ingångna avtal avseende den verksamhet som ska övergå till Förbundet över
förs till Förbundet i och med övergången. Förbundet svarar för åtaganden gjorda även 
före tillträdesdagen. 

21. Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller så snart det godkänts av respektive medlemskommuns kommunfull
mäktige och gäller tillsvidare. 
Kommunerna ska efter fem års verksamhet, senast vid utgången av 2019 göra en utvärde
ring av verksamheten och med anledning av denna föreslå eventuella förändringar i detta 
avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att gälla i nuvarande utform
ning. 

22. Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom förenklat skiljedomsförfarande admini
strerat vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC) med en skiljeman. 
skiljeförfarandet ska äga rum i Västerås. 
Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska alla och envar underkasta sig 
ett och samma tvisteförfarande. 

Detta avtal har upprättats och undertecknats i 12 likalydande exemplar, av vilka parterna 
har tagit var sitt. 

Västerås den 

Arboga kommun Västerås kommun 
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Enköpings kommun Fagersta kommun 

Hallstahammars kommun Hebykommun 

Kungsörs kommun Köpings kommun 

Norbergs kommun salakommun 

skinnskattebergs kommun Surahammars kommun 
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Bilaga l till Konsortialavtal VafabMiljö 

Bilaga KS 2013/141/6 

Förslag till 

Förbundsordning för 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

§ l Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet VafabMiljö ( vardagligen benämnt 

VafabMiljö). 

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstaharnrnar, Heby, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås komiimner. 

§ 3 Ändamål m.m. 

1(7) 

Förbundets ändamål är att för medlemmamas räkiJ.ing ansvara för den strategiska planeringen 

av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall 

samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhö

rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemrnamas verksamhetsavfall och av

loppsreningsslam, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta 

träffas med Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsord

ning. Sådana beslut tas av respektive medlem. 

Verksamheten ska utföras med iakttagande av kornrnunallikställig.~Jets- och självkostnads

pnnc!p. 

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med utgångsprmkt 

från nationella, regionala och lokala miljömåL 

Förbundet får tillhandru~ålla tjfu~ster som har samb3.J."'l.d med verksatrL~etsområdet till andra än 
medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affårsmässig grund. 

Förbundet får verka utanför medlemrnamas geografiska områden om det gagnar förbundets 

verksamhet och därmed dess medlemmar. 

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 

upphandling, av andra utförare. 

§ 4 Organisation 

Förbundet är ett förbund med direktion. 
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J 5 Direktionen 
~ •, ' ', < c' 

'·'< -,_ -, .. :J.-(_ 

, , <Direktionen skabestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersättare från 
' valje nt~dlem. 

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den l januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och ersät
tare sker fårsta gången ska valet avse tiden från valets fårrättande till och med den 31 decem

ber 2014. 

Direktionen väljer får varje mandatperiod bland sina ledamöter ordfårande och två vice ordfö
rande. Ordfårandeposten ska innehas av Västerås kommun. 

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga l till fårbundsordningen. 

§ 6 Revisorer 

Förbundet ska ha tre revisorer. Revisorerna väljs får samma mandatperiod som ledamöter och 
ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 
och en revisor väljs avEnköpings och Heby kommuner ömsom får en mandatperiod. När val 
av revisorer sker fårsta gången ska valet ske av VKL samt av Heby kommun och valet ska 
avse tiden från valets fårrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Biträdet kan avropas från 
det avtal avseende sakkunniga biträden som upphandlas av Västerås kommuns revisorer. 

§ 7 Förbundsdirektör 

Direktionen får utse en fårhundsdirektör som verkställande tjänsteman. 

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen, 

• medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

§ 9 Närvarorätt m.m. 

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därut
över avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 
rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

§ lO Insyn och informationsskyldighet 

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska 
tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form får och omfatt-
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ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlennnama i smmåd med direkt
ionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbnndets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på forbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlennnama i elektronisk form. 

Kungörelse om sannnarrträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på forbundets anslags

tavla och på vaije medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna for forbundets verksatnhet ska i forsta hand täckas av de taxor och avgifter for 
insatnling och behandling av avfall som respektive medlems konnnunfullmäktige fastställer 

(renhållningstaxor) satnt forbundet fastställer ( mottagningstaxor och andra avgifter for tjäns

ter). 

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar for forbundets forbindelser. Förbundet ska 
dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i forbundets ekonomi. 

Kostnaderna for forbundets verksmnhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 

medlemmarna. 

Medlemmamas verksamhet inom forbundet ska redovisningsmässigt vara skilda resultaten

heter och satntliga kostnader och intäkter som härrör till en medlem ska bäras av den. Normalt 

balanseras årets resultat hos resultatenheterna över i ny räkning. 

Över- och underskott i renhållningsverksatnheten for respektive medlemskonnnun ska hos 
Förbundet foras med i ny räkning i form av resultatutjämningsfond och/eller investeringsfond 

for respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 
Förbundets bankkonto eller på mm at sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu

ella kundforluster som uppkommit på fordringar utställda fore verksatnhetsövergången ska 

bäras av Förbundet och foras över i ny räkning inom respektive resultatenhet. 

Det åligger forbundet att fordela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 

enskild medlem ska, om inte forbundet finner annan mer rättvisande fordelnings grund, forde
las efter den procentuella andelen konnnuninvånare per medlemskommun den l november 

året fore verksamhetsåret. 

Förbundet ska, om forhundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom

muns koncernkonto satnt i övrigt folja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 

for Västerås kommun. 
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§ 13 Finansiering av Förbundets verksamhet 

Förbundet har rätt att disponera en kontokredit enligt överenskommelse med Västerås kom
mun. Kontokrediten är avsedd att täcka både kort- och långfristigt finansieringsbehov. 

För kontokrediten i Västerås kommun ska övriga medlemskommuner gå i borgen i förhål

lande till sin aktuella andel i förbundet. 

För det fall direktionen bedömer att det är fördelaktigt för verksamheten att kommunal borgen 
tecknas för en upplåning eller på grund av andra förpliktelser t ex som en följd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fördelas i förhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
förbundet. Förbundet ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo

visa motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Beslut om sådan borgen får ske endast om följande två villkor är uppfyllda: 

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelarna i 
förbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i förbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 

VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003, enligt bilaga 2 (motsvarande fördelningsgrund som för respek

tive kommuns aktiekapital i Vafab Miljö AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska 
fördelningen enligt bilaga 2 förändras till aktuellt befolkningstal första gången 2022 och där

efter vart tionde år. 

§ 15 Värdering av miljöskuld 

Om någon av medlemmarna påkallar det ska aktuell miljöskuld värderas. 

§ 16 Budget och ekonomisk styrning 

Förbundsdirektionen ska årligen före maj månads utgång upprätta förslag till budget med in

vesterings- och finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande treårspe
rioden samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 31 mars och 

senast den l juli skriftligen meddela ett preliminärt förslag till taxor till medlemmarna. 

Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa förbundets budget för 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor. 

Innan förbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 

ske med medlemmarna. 
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Förbundet ska upprätta delårsrapport med årsprognos per den 31 april samt den 31 augusti. 

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemmarna senast den 24 januari. Årsredovisning ska 

lämnas till medlemmarna senast den 15 mars. 

§ 16 Arkivvård 

Västerås kommuns arkivreglemente ska gälla får fårbundet 

§ 17 Ersättningar 

Ordfårande samt fårste och andre vice ordfårande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet får 

ordfåranden ska uppgå till l O % av basarvodet till Västerås kommuns fårtroendevalda samt 

till fårste och andra vice ordfårande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns fårtroen

devalda. 

De fårtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 3% av bas

arvodet får Västerås kommuns fårtroendevalda. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga fårtroendevalda ska utgå enligt de reg

ler som tillämpas får fårtroendevalda i Västerås kommun. 

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till fåretroendevalda i Västerås 

kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat får obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur fårbundet Vid medlems utträde ur fårbundet upphör med

lemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur fårbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan fårbundet 

och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av fårbun

dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträ

dande medlem till fårbundet betala in ett belopp motsvarande detta. Det egna kapitalet ska 

bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen. Utträdande medlem skall 

även betala in ett belopp som motsvarar medlemmens andel av kvarvarande miljöskul d. Med

lemmens andel av miljöskulden beräknas i enlighet med§ 14. Medlemmens andel vid denna 

reglering är den som gällt under det andra året efter uppsägningen. 

När en medlem utträtt ur fårbundet upphör medlemmens ansvar får fårbundets skulder. 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i fårhundsordningen som behövs med an

ledning av utträdet. 
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§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 

Om medlemmarna inte kan enas om forutsättningarna for utträde när uppsägningstiden i § 18 

är till ända, ska forbundet omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 

Likvidationen ska genomforas på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 
uppgifter som överlänmats till forbundet underlättas. 

När forbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs for likvidationen for
vandlas till pengar genom forsäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten f'ar fortsätta den tid som behövs for en ändamålsenlig avveckling. F ortgår 
likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning for sin 
forvaltning. Denna slutredovisning sker genom en forvallningsberättelse som rör likvidation

en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till forvallningsberättel
sen ska fogas redovisningshandlingar for hela likvidationen inklusive redovisning for den tid 
varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas 
av kommunalforbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över 

slutredovisningen och forvallningen under likvidationen. 

Vid skifte av forbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 
inklusive den kvarvarande miljöskulden, fordelas utifrån medlemmamas andel av det egna 

kapitalet vid likvidationstillfållet, som framgår av slutredovisningen. 

Vid skifte av forbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 
skulder fårdelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid IikvidationstilWill et, 

som framgår av slutredovisningen. K varvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 an

givna fordelnings grunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är forbundet 

upplöst. 

Om det framkommer någon tillgång eller skuld for forbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot forbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvi

dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska forhundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna 

som ska överta vården av de handlingar som tillhör forbundets arkiv. 

§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan forbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge

nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsforfa-
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rande administrerat av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC), varvid reg
lerna om förenklat förfarande ska tillämpas. skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås. 

§ 21 Bildandet och ändringar i fOrhundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den l januari 2014. 

Ändring eller tillägg till deuna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmamas fullmäktige. 
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REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

1 § Bakgrund 

Kommunalförbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Enköping, Fagersta, 
Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar 
och Västerås som medlemmar. Syfte, ändamål m. m. framgår av forbundets 
förbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalforhund med direktion. För forhundsdirektionen gäller utöver 
forhundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som forhundsdirektionen 
bestämmer. 

4§ Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska, om möjligt, en ersättare tjänstgöra i ledarnotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv f'ar åter tjänstgöra, 
sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare har trätt in. 

5§ Anmälan av fOrhinder 

En ledamot eller ersättare som är forhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska anmäla detta till forhundsdirektionens sekretariat. 

6§ Kallelse 

Ordforanden svarar for att kallelse utfårdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats for sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
fortroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar fcire samman
trädesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordforande eller vice ordforande kan kalla till sannnarrträde ska den till 
åldern äldste ledarnoten göra detta. 

7§ Ersättare for ordfOranden 

Om varken ordforande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde fullgör den 
till åldern äldste ledamoten ordforandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget for en längre tid, får forhundsdirektionen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordforandens samtliga uppgifter. 

8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot och skall anslås på forbundets 
anslagstavla. 

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf i protokollet skalljusteras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan forhundsdirektionen justerar den. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas foreden 
tidpunkt som har fastställts for justeringen av protokollet. 
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Fördelningsgrund for aktiekapital och borgensansvar, reglering av miljöskuld samt 
beräkning av likvidflöden vid bildandet av Vafab Miljö AB, Mkr. 

Arboga 13 514 4,5 5,29 0,74 6,27 7,01 2,91 4,10 -2,29 

Enköping 38 005 12,8 14,88 7,34 0,00 7,34 8,18 -0,84 0,93 

Fagersta 12 334 4,1 4,83 3,41 0,00 3,41 2,65 0,76 0,43 

Hallstahammar 15 039 5,0 5,89 4,21 0,00 4,21 3,24 0,97 0,53 

Heby 13 711 4,6 5,37 3,07 0,00 3,07 2,95 0,12 0,39 

Kungsör 8 235 2,8 3,22 0,40 6,27 6,67 1,77 4,90 -2,29 

Köping 24 585 8,3 9,62 1,31 6,27 7,58 5,29 2,29 -2,29 

Norberg 5 930 2,0 2,32 1,59 0,00 1,59 1,28 0,32 0,20 

Sala 21 742 7,3 8,51 4,72 0,00 4,72 4,68 0,04 0,60 

skinnskatteberg 4 857 1,6 1,9 l ,14 0,00 l ,14 1,04 0,09 0,14 

Surahammar 10 200 3,4 3,99 2,56 0,00 2,56 2,19 0,37 0,32 

Västerås !29 987 43,6 50,88 26,39 0,00 26,39 27,96 -1,57 3,33 

Summa 298 139 !00 !16,7 56,88 18,81 75,69 64,14 !1,55 0,00 

1,81 

0,09 

1,19 

l ,51 

0,51 

2,61 

0,00 

0,52 

0,64 

0,24 

0,69 

1,76 

11,55 
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Förslag till 

Avtal om överlåtelse av aktier 

Säljare 

l. Arboga kommun, 212000-2122, 6 802 aktier 

2. Enköping kommun, 212000-0282, 19 118 aktier 

3. Fagersta kommun, 212000-2106, 6 207 aktier 

4. Hallstahammar kommun, 212000-206, 7 565 aktier 

5. Heby kommun, 212000-2049, 6 899 aktier 

6. Kungsör kommun, 212000-2056,4 142 aktier 

7. Köping kommun, 212000-2114, 12 367 aktier 

8. Norberg kommun, 212000-2072, 2 980 aktier 

9. Sala kommun, 212000-2098, 10 942 aktier 

l o. skinnskatteberg kommun, 212000-2023 , 2 448 aktier 

11. Surahammar kommun, 212000-2031, 5 131 aktier 

12. Västerås kommun, 212000-2080, 65 399 aktier 

Köpare 

Kommunalforbundet VafabMiljö 

har idag träffat avtal om överlåtelse av aktier enligt nedan. 

l. Överlåtelseobjekt och köpeskilling 

Säljarna överlåter hänned samtliga sina respektive aktier i Vafabmiljö AB, 556191-4200, 
till Köparen för en köpeskilling av 428 kr per aktie, totalt sextiofyramiljoner 
tvåhundratusen (64 200 000) kronor. 

2013-08-07 



2 (5) 
Bilaga 2 till Konsortialavtal VafabMiljö 

2. Köpeskillingens erläggande och tillträde till aktierna 

Köpeskillingen erlägges kontant på avtalsdagen genom att Köparen till respektive Säljare 
utfårdar revers på beloppet. 

Avtalsdagen ska också utgöra tillträdesdag varvid äganderätten till aktierna övergår på 
Köparen. 

På tillträdesdagen ska Säljarna tillse att Köparen infors som innehavare av aktierna i 
Bolagets aktiebok samt överlämna aktieboken samt övriga handlingar av vikt rörande 
Bolaget till Köparen. I förekommande fall ska Säljarna även överlämna samtliga 
aktiebrev inblanentransporterade på Köparen. 

3. Säljarnas garanti samt friskrivning m.m. 

Säljarna garanterar gentemot Köparen att Säljarna har full och oinskränkt äganderätt till 
de överlåtna aktierna i Bolaget och att aktierna på tillträdesdagen inte är pantförskrivna 
eller på annat sätt utgör säkerhet för skuld eller att Säljarnas dispositionsrätt på annat sätt 
är inskränkt. Då Köparen är väl förtrogen med överlåtelseobjektets ställning och 
verksamhet lämnar Säljarna inga garantier i övrigt. 

Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtallämnar Säljarna därför inte några 
som helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som 
Säljarna eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive 
köp lagen, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen. Köparen 
fOrklarar härmed att denne efter köpet, med undantag för vad som uttryckligen kan ha 
garanterats av Säljarna eller i övrigt angetts i detta Avtal, inte kan göra någon som helst 
påfOljd gällande på grund av fel eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. 
Friskrivningen i denna del avser alla typer av fel. 

Köparen och Säljarna är överens om att Köparens rätt att häva köpet är begränsad till 
brister i förhållanden som väsentligen utgjort fOrutsättning for forvärvet och endast under 
förutsättning att Säljarna är villig att acceptera en hävningsförklaring på angiven grund. 
Denna rätt är begränsad i tiden och gäller endast till l år från undertecknandet av detta 
avtal. Vid hävning ska parternas prestationer helt återgå. 

4. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom förenklat skiljedoms
fOrfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC) 
med en skiljeman. skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås. 

2013-08-07 
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Bilaga 2 till Konsortialavtal VafabMiljö 

Detta avtal har upprättats och undertecknats i 13 likalydande exemplar, av vilka parterna 
tagit var sitt. 

Västerås den 

Säljarna 

Arboga kommun 

Enköpings kommun 

Hallstahammars kommun 

Kungsörs kommun 

Norbergs kommun 

2013-08-07 

Köparen 

Kommunalforbundet VafabMiljö 

Fagersta kommun 

Hebykommun 

Köpings kommun 

salakommun 



Bilaga 2 till Konsortialavtal V af ab Miljö 

skinnskattebergs kommun 

Västerås kommun 

Köpeskillingarna kvitteras 

Västerås den 

Arboga kommun 

Enköpings kommun 

2013-08-07 
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Surahammars kommun 

Västerås kommun 

Fagersta kommun 
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Hallstahammars kommun Hebykommun 

Kungsörs kommun Köpings kommun 

Norbergs kommun salakommun 

skinnskattebergs kommun Surahammars kommun 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 

INLEDNING 

Dnr 2013/293 

Sala kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över Västerås stads renhåll
ningsordning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/195/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/195/2, renhållningsordning för Västerås stad 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej har något att erinra avseende Renhållningsordning för Västerås 
stad 2013-2018. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra avseende Renhållningsordning för Västerås 
stad 2013-2018. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN Bilaga KS 2013/195/1 

2013-08-15 

TEKNISKA KONTORET 
Kent Karlsson 

SAlA KOMMUN -
Kommunstyrelsens fö111!!ltlllng 

20f3 -08- 2 7 

Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. 

Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig över Västerås stads 
renhållningsordning. 

Tekniska kontoret har studerat renhållningsordningen och ser att den kommer att 
hjälpa Västerås stad med att få en tydlig och vägledande plan for 
avfallshanteringen i Västerås for att möta framtiden. 

Tekniska kontoret ser möjligheter att använda uppbyggnaden av planen for att 
starta arbetet med en ny renhållningsordning och avfallsplan for Sala kommun. 

Tekniska kontoret 

Kent Karlsson 
Enhetschef Teknisk service 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-747 000 
Fax: 0224-188 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Kent Karlsson 
Enhetschef 

kent.karlsson@sala.se 
Direkt: 0224-747587 



Bilaga KS 2013/195/2 

VÄSTERÅS STAD 

Renhållningsordning för Västerås stad 
2013-2018 

Utställningshandling 2013-07-01, Västerås stad 

Deponera 

J[ 

Dnr: 2013/26-TN 

SAlAKOM 
Kommunstyrelsens förvaltning 

28 



Dnr: 20 13/26-TN 

VÅSTERÅS STAD 

Denna renhållningsordning har tagits fram av en brett sammansatt projektorganisation. 
Följande personer har medverkat i projektet: 

styrgrupp: 

Hans Näslund- Tekniska nämndens stab, ordforande samt projektbeställare 
Thomas Forsberg- Miljö- och hälsoskyddsf6rvaltningen, del av projektet 
Marianne Lidman-Hägnesten- Miljö- och hälsoskyddsforvaltningen, ersättare for 
Thomas F orsberg 
Per Johansson- stadsledningskontoret 
Eva Myrin- Vafab Miljö AB 
Ove Fredriksson- Mälarenergi AB, del av projektet 
Thomas Lenell- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, 
projektledare, del av projektet 

Arbetsgrupp: 

lngela Nilsson- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, delegerad 
projektbeställare, del av projektet 
Gunnar Lundwall- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, 
projektledare, del av projektet 
Thomas Lenell- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, 
projektledare, del av projektetidelegerad projektbeställare, del av projektet 
Jörgen Leander- Miljö- och avfallsbyrån AB, projektsammanstäiining 
Henrik Säfvestad- Miljö- och avfallsbyrån AB, projektsammanställning 
Nina Lundqvist- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten 
Karl-Erik Karlsson- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten 
Monica Westlund-Tekniska nämndens stab, Transport- och myndighetsenheten 
Marianne Lidman-Hägnesten- Miljö- och hälsoskyddsforvaltningen 
Sune Waardahl - stadsledningskontoret 
Per-OlofRask- stadsledningskontoret l Värna Västerås 
Mei J angesjö-ProAras 
Karin Pettersson- Vafab Miljö AB, del av projektet 
Mikael Helmin- Vafab Miljö AB, ersättare for Karin Pettersson 
Per-Erik Persson- Vafab Miljö AB, ersättare for Karin Pettersson 
Helena Hansson- stadsbyggnadskontoret, del av projektet 
Selma Gudmundsson-Nylander, ersättare for Helena Hansson 
Jan Andhagen- Mälarenergi AB, del av projektet 



Dnr: 20 13/26-TN 

VÄSTERÅS STAD 

Förord 
Vår vision 2026- Staden utan gränser, utgör den långsiktiga målbilden dit vi strävar. l stadens 
strategiska plan för 2012-2015 har mål satts upp som ska leda oss i riktningen mot visionen. 

Den strategiska planen slår fast att Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun. Västerås 
ska ligga i framkant med klimatomställningsarbetet och vara ett föredöme för andra kommuner. 
Det ska vara enkelt att göra hållbara val i vardagen. Kommunen ska vara resurseffektiv och 
sträva mot ett hållbart miljöarbete. Alla ska ha förutsättningar för att göra hållbara val i 
vardagen och på så sätt ta ansvar för miljön och framtida generationer. 

Renhållningsordningen består av Avfallsplan 2013 - 2018 samt Lokal föreskrifter om 
avfallshantering. Avfallsplanen beskriver på vilket sätt avfalls- och återvinningsverksamheten i 
Västerås ska utvecklas under perioden 2013-2018 för att bidra till att Västerås ska kunna bli 
Sveriges bästa miljökommun. 

Västerås och regionen har redan idag ett väl utvecklat system för en hållbar avfallshantering 
med en hög grad av återvinning. Ett tydligt exempel är utsorteringen av matavfall där vi är 
bland de bästa i landet. l och med biogasanläggningen på Gryta blir västeråsarnas utsorterade 
matavfall gas som driver bussar och andra fordon och som därmed ej bidrar till 
växthuseffekten. 

Med denna avfallsplan tas nästa steg i riktning mot en långsiktigt hållbar avfallshantering 
genom åtgärder som förebygger uppkomsten av avfall och ökar återvinningsgraden ytterligare. 
Planen harmonierar med den regionala avfallsplanen, vilket är viktigt då avfallsfrågorna måste 
samordnas både regionalt, nationellt och internationellt. 

Det är nu dags för ett brett samråd där vi vill höra dina synpunkter på utvecklingen av 
avfallshanteringen i Västerås. Vad tycker du är viktigt för den framtida avfallshanteringen för 
att vi ska nå ambitionen att bli Sveriges bästa miljökommun? 

Var med och tyck till! 

Västerås 2013-07-01 

l'k~<""l\läslund 

Ordförande 
Thomas Leneli 
Projektledare 
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Innehåll 

Avfallsplan 2013 - 2018 
Sammanfattning 

1 Inledning 

2 Mål och åtgärder 

3 Styrmedel 

4 Konsekvenser av mål och åtgärder 

5 Uppföljning 
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Bilaga 4: Mål, strategier och lagstiftning nationellt och inom EU 
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Kommunenes ansvar för renhållning, information och tillsyn 

Fastighetsinnehavarens ansvar för betalning och information 

Hushållsavfall 

Hämtnings- och transportvägar 

Kvalitetskontroll 

Annat avfall än hushållsavfall 

Undantag 

Förlängt hämtningsintervall 

Förlängt hämtningsintervall från små avloppsanläggningar 

Gemensamt kärl eller avfallslösning 

Uppehåll i hämtning 

Bilaga 1: Avfallsdefinitioner 

Bilaga 2: Anvisningar om sortering av hushållsavfall för Västerås kommun 

Bilaga 3: Sorteringsanvisningar för avfall från verksamheter 
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VÅSTERÅS STAD 

Sammanfattning 

Ändrad lagstiftning, ny nationell avfallsplan och nya nationella mål har understrukit behovet av 
att revidera avfallsplanen för Västerås stad. Avfallshanteringen i Västerås har utvecklats 
påtagligt genom tidigare avfallsplaner där grunden har lagts genom det regionala samarbetet 
inom VafabMiljö. Västerås har idag ett väl fungerande avfallshanteringssystem, innefattande 
insamling och rötning av matavfall, återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall, 
fastighetsnära insamling i många lägenhetsområden och ett utvecklat informationsarbete om 
avfallshantering. Genom den nya avfallsplanen vill Västerås stad skapa förutsättningar för en 
kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en hållbar utveckling. 

Utifrån bland annat nationella, regionala och lokala mål; aktuell lagstiftning; tidigare 
avfallsplan samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har mål för avfallshanteringen 
formulerats. En viktig del i arbetet med framtagande av målen har varit dialogen med olika 
intressenter och aktörer i den förankringsprocess som pågått. 

Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden: 

l. Avfallets mängd och farlighet 
2. Resurshushållning 
3. Hälsa och miljö 
4. Ekonomi, service och kvalitet 
5. Mark och utrymmen 
6. Nedskräpning 

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet och under ledning 
av Tekniska nämnden. 

Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat: 

• Genomföra ett flertal informationsinsatser 

• Genomföra ett flertal utredningar och projekt 

• Utreda och, om så föreslås, anlägga en Kretsloppspark för i första hand återanvändning 
av byggavfall ur hushållens grovavfall 

• Genomföra utbyggnad vid samtliga Återbruk med containrar för återanvändning 

• Vidta åtgärder för att minska mängden deponirest från Återbruken genom att 
exempelvis samla in gips för återvinning 

• Utreda och ta fram förslag till avlämningsplatser för förpackningar och tidningar 

• Inventera hämtningsställen och vidta åtgärder där brister uppmärksammats 

• Ta fram och genomföra ett handlingsprogram för källsortering i de kommunala 
verksamheterna 

• Genomföra klarläggande undersökningar för eventuella beslut om skyddsåtgärder för 
avslutade kommunala deponier 

• Utreda och, om så föreslås, införa tömningsregistrering i syfte att underlätta 
kvalitetssäkring och uppföljning 

Avfallsplan 2013-2018 2 (59) 
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VÅSTERÅS STAD 

Sammantaget bedöms genomforande av avfallsplanen medfora ökad utsortering av matavfall, 
forpackningar och tidningar till återvinning och minskad mängd avfall från Återbruken till 
deponering. Genom olika åtgärder for att forebygga avfall väntas planen också inverka på 
uppkomsten av avfall, inklusive minskat matsvinn och dämpad ökning av avfallsmängderna i 
samhället. Åtgärdsprogrammet kan också innebära ökade kostnader och behov av personella 
resurser for bland annat information och olika åtgärder for att fOrbättra källsorteringen. 

Fortsatt aktiv samverkan mellan olika delar av Västerås stad och dess bolag, inklusive regional 
samverkan genom VafabMiljö, bedöms underlätta genomforandet av avfallsplanen. 

Avfallsplan 2013-2018 3 (59) 
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VÄSTERÅS STAD 

Läsanvisning 

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet utgörs 
av följande delar: 

Syfte, bakgrund och grundläggande utgångspunkter får framtagande av avfallsplanen 
beskrivs i kapitel l. 

Mål och åtgärder får avfallshanteringen i kommunen presenteras i kapitel 2. 

Medel och verktyg får att uppnå avfallsplanens mål presenteras i kapite13. 

Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram beskrivs översiktligt i kapitel 4, inklusive 
en kort sammanfattning av genomförd miljöbedömning. En fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i en särskild bilaga. 

Uppf61jning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram beskrivs i kapitel 5. 

Bakgrundsfakta innefattande bland annat uppgifter om kommunen, avfallshantering, 
avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning samt uppföljning av mål i tidigare 
avfallsplan beskrivs i bilagor till denna avfallsplan. 

Avfallsplan 2013-2018 4 (59) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

INLEDNING 
Reviderade anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/168/2, anvisningar 
Handling inkommer, 
Reviderad Bilaga KS 2013/168/2, reviderade anvisningar 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Dnr 2013/268 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändring av sista meningen i första och 
andra stycket under rubriken Flaggning vid dödsfall, som får följande lydelse: 
Flaggning sker endast på begravningsdagen. Kontakt tas med anhöriga innan 
eventuell flaggning sker. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons ändringsyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

-:j f[ 
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2013-09-03 

Ko SAU\ KOMMUN 
mmunstyrelsens fiirvaltnlng 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Nina Nilsson 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

2013 -09- 0 3 

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella 
tillfällen. Flaggning har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av 
festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Sala kommun 
har i egenskap av offentlig organisation, ett behov av att genomföra flaggning för att 
därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt 
andra högtidliga tillfällen. 

ALLMÄN FLAGGNING 
Flaggning, med svenska flaggan, ska ske vid allmänna flaggdagar. De är 1 januari, 28 
januari (Kungens namnsdag), 12mars (Kronprinsessans namnsdag), påskdagen, 30 
april (Kungens födelsedag), l maj, pingstdagen, 6 juni, midsommardagen, 14 juli 
(Kronprinsessans födelsedag), 8 augusti (Drottningens namnsdag), 24 oktober (FN
dagen), 6 november (Gustav Adolfsdagen J, lO december (Nobeldagen), 23 december 
(Drottningens födelsedag), juldagen samt dagen för riksdagsval. 

Flaggning, med EV-flaggan, ska ske 9 maj Europadagen. På förekommen anledning 
kan den samiska flaggan hissas på flaggstängerna vid Stora Torget. Då den samiska 
flaggan inte är en nationsflagga, skall den vid flaggning bredvid en nationsflagga 
hissas på den heraldiskt vänstra flaggstången. 

KOMMUNALA OFFICIELLA FLAGGSTÄNGER 
Sala kommuns officiella flaggstänger är flaggstängerna på Torget. Vid sorgflaggning, 
det vill säga begravning, flaggas på fasadflaggan på Rådhuset. 

För dessa flaggstänger ansvarar Kontorsservice. 

Andra kommunala officiella flaggstänger är: 

Fyra flaggstänger i stadsparken. 

En stor flaggstång vid järnvägsstationen. 

För dessa fem flaggstänger ansvarar Gata/Park 

Utöver ovan nämnda flaggstänger finns ytterligare flaggstänger vid exempelvis 
andra kommunala verksamheter. Kontorsservice ansvarar inte för dessa 
flaggstänger. De ansvariga för dessa flaggstänger ska själva tillse att flaggning sker 
utifrån gällande flaggregler enligt europastandard och kommunala flagganvisningar, 
ansvarig för att detta sker är respektive förvaltningschef. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Organisations- och föreningsflaggor liksom företagsflaggor är ej tillåtna på 
kommunens flaggstänger. 

FLAGGNING VID UTLÄNDSKT BESÖK 

Flaggning bör ske vid besök av delegationer från andra länder. Om Sala kommun har 
besökande nationsflagga skall den användas, om ej flaggas det med svenska flaggor. 
Det egna landets flagga skall alltid inneha den förnämsta platsen och får ej 
undanskjutas till förmån för annan nationsflagga. 

Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter visst system. De 
utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning. Bokstavsordningen beräknas från 
hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt åt höger och varannan heraldiskt åt 
vänster. Om antalet flaggstänger är flera än representerade länder, kan svenska 
flaggan hissas på varannan stång, förutom på hedersplatsen även på de båda 
yttersta stängerna. 

Vid flaggning med svenska flaggor och endast en främmande nations flagga, hissas 
den svenska flaggan i mitten och på flaggstången heraldiskt höger och den 
främmande nationens flagga heraldiskt vänster. 

Heraldiskt höger och vänster, är när man ställer sig med ryggen åt den byggnad eller 
plats som skall flaggsmyckas (i vårt fall Rådhuset), heraldiskt höger är till höger och 
heraldiskt vänster är till vänster. 

FLAGGNING VID DÖDSFALL 

När en anställd avlider, ansvarar förvaltningen den anställde tillhörde för flaggning 
där flaggstång finns vid arbetsplatsen. Vid avsaknad av flaggstång flaggas det på 
Rådhuset. För detta kontakta kontorschef för Medborgarkontoret Flaggning sker då 
på fasadflaggstången på Rådhuset. Flaggning sker endast på begravningsdagen. 
Kontakt tas med anhöriga innan eventuell flaggning sker. 

När en förtroendevald avlider sker flaggning på fasadflaggstången på Rådhuset. 
Flaggning sker endast på begravningsdagen. Kontakt tas med anhöriga innan 
eventuell flaggning sker. 

Anställda som gått i pension eller tidigare förtroendevald flaggas det ej för. 

SOMMARFLAGGNING 
Under perioden l juni till och med 31 augusti flaggar Sala kommun på torgets 
flaggstänger med de två kommunflaggorna på ytterflaggstängerna, och vimplar på 
de övriga flaggstängerna. Dessa är då uppe dygnet runt under denna period. 
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SAlA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

NÅGRA FLAGGREGLER 
Vid flaggning på flaggstång ska flaggans längd vara 'A av stången. 

Vid flaggning med flera utländska flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk 
alfabetisk ordning. Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen 
d v s i mitten av flaggraden, vilket är enklast med udda antal stänger. Har man två 
stänger använder man principen heraldiskt höger, vilket innebär att den svenska 
flaggan hissas till höger om man står med ryggen mot den byggnad som ska 
flaggsmyckas. 

Vid flaggning från flera stänger med enbart nordiska flaggor placeras flaggorna i 
svensk alfabetisk ordning från heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Vid sådan 
flaggning placeras som regel en svensk flagga mellan var och en av de övriga 
nordiska flaggorna. 

Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EV-flaggan och kommunflaggan. 

ÖVRIG FLAGGNING 
Vid pressmeddelande om allmän flaggning från riksdag eller regering skall flaggning 
ske på kommunens officiella flaggstänger 

Övrig flaggning som inte kan hänföras till anvisningarna ovan beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Nina Nilsson 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

Dnr 2013/303 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för verk
samhetsåret 2014 

INLEDNING 
Arkiv Västmanland ansöker om stöd om 25.000 kronor för verksamhetsåret 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/198/1, skrivelse från Arkiv Västmanland 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till reviderad strategisk plan 2014-2016. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

iill hänskjuta ärendet till reviderad strategisk plan 2014-2016. 

Vtdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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Sak 

Arkiv 
Västmanland i 
länet 

Arkiv 
Västmanland i 
Sala 

Ansökan om verksamhetsbidrag 
för år 2014 

Box 304 
73325 SALA 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014. 

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets samman
hållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sek
torn så som förenings och företagsarkiv. Som sådan verkar Arkiv Västmanland 
såväl på regional som på lokal nivå runt om i länet. 

Runt om i länet samverkar Arkiv Västmanland således med ett stort antal olika 
aktörer och, framför allt, med våra medlemmar.Alla länets kommuner är med
lemmar och samtliga bidrar på ett eller flera sätt även med ekonomiskt stöd. 
Arkiv Västmanland har därför ett tätt samarbete med kommunerna i deras 
egenskap av såväl medlemmar som bidragsgivare. Flera kommuner har också 
valt att i olika former och omfattning anlita Arkiv Västmanland för arkivtjäns
ter utöver det som kan ingå i medlemskapet, eller kan rymmas inom den eko
nomiska ram som ett eventuellt verksamhetsbidrag utgör. 

Arkiv Västmanlands verksamhet utpekades i kulturplanen 2012 som utveck
lingsområde, att prioriteras i två steg: Steg l -lokaler för den publika verksam
heten, organisationens kontor och centraldepå förlagd i Västerås genom flytt 
till Västerås stadsbiblioteks faktaavdelning, samt en personalförstärkning i 
form av en halv arkivarietjänst. Steg 2- utökad depåkapacitet genom fjärrdepå 
på annan ort i länet. 

Steg l inleddes då Västmanlands kommuner och landsting (VKL) beslöt att 
följa en särskilt framtagen finansieringsplan för de ökade fasta kostnader som 
uppkommer vid en flytt till kostsammare lokaler och utökande av personalen. 
Nämnda kontorsflytt är just pågående. 

För att påskynda steg 2 ansökte Arkiv Västmanland 2012, och beviljades, medel 
för utvecklingsprojekt från Statens Kulturråd. Projektet är ett samarbete med 
ArkivCentrum i Örebro län och Arboga kommun. Projektet skall avslutas med 
en informationsdag i Arboga den 10 september i år. Genom projektet har vår 
intention att etablera en fast punkt i Arboga i form av arkivdepå och där till 
hörande verksamhetsutveckling ytterligare stärkts. Det finns uppenbara hinder 
i vägen, inte minst ekonomiska, men vi arbetar för att övervinna dem då vi 
anser att en sådan etablering skulle gynna inte bara Arkiv Västmanland och 
Arboga utan hela vårt län och även våra grannlän. 

Arkiv Västmanland har kontakt med olika aktörer inom Sala kommuns grän
ser. Här väljer vi att framhålla att Arkiv Västmanland exempelvis kan bidra 
med professionell kunskap i form av arkivpedagogiska insatser i skolan, med 
syfte att sprida kunskap om källkritik till barn och ungdomar. 



Ekonomiskt 
verksamhetsstöd 

Ansökanom 
ekonomiskt stöd 

Dialog 

Arkiv Västmanland har sedan 2005 årsvis ansökt om ekonomiskt verksamhets
stöd i förhållande till folkmängd från samtliga kommuner i länet- undantaget 
Köping och Skinnskatteberg. De två senare bidrar med mer än övriga i förhåll
ande till folkmängd genom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Kolsva. 

De stöd vi genom åren erhållit från länets kommuner, från i år även Sala, har 
trots den måhända ringa storleken varit synnerligen viktiga tillskott för att 
kunna bedriva en länstäckande verksamhet. 

Vi vill även förtydliga att det verksamhetsstöd vi här, liksom tidigare år, an
söker om inte är avhängigt de medel som utbetalas via VKLs nämnda fördel
ningsmodell för täckning av ökade kostnader enligt utvecklingssteg l. 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Salas kom
munstyrelse om ett ekonomiskt stöd om 25 000 kronor för verksamhetsåret 
2014 (utöver beviljat stöd enligt VKL-modellen). 

Vi vill i sammanhanget passa på att tacka för det stöd vi fått för innevarande 
års verksamhet och för stödet inom VKL-modellen. 

Arkiv Västmanland välkomnar som alltid en dialog med kommunens repre
sentanter angående såväl ekonomiskt stöd som framtida samarbeten i arkiv
frågor. 

Arkiv Västm.anlands arkivchef och styrelseledamöter besöker gärna Sala 
kommuns förtroendevalda och tjänstemän för att informera om hur flytten i 
Västerås bidrar till vår länstäckande verksamhetsutveckling. 

Salas representant i VKLs kulturberedning kommer naturligtvis att bjudas in 
till ovan nämnda informationsdag den 10 september i Arboga. 

Mer information om Arkiv Västmanlands verksamhet och om enskilda arkiv 
återfinns även på vår webbplats: www.arkivvastmanland.se 

Västmanland den 22 juli 2013 

På styrelsens uppdrag: 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

Bifogas: 
O Verksamhetsberättelse för år 2012, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 
O Protokoll från årsmötet 2013 
O Inbjudan till "invigning" av nya lokaler i Västerås 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/320 

Årsplan 2014-2016 för kommunfullmäktiges beredningar 

INLEDNING 
Sala kommun införde fullmäktigeberedningar 2012-07-01- presidieberedningen, 
beredningen för folkhälsa - barn och ungdom, beredningen för samhällsbyggnad 
och hållbar utveckling samt beredningen för demokrati. Uppdragsbeskrivningar för 
de olika beredningarna presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/199/1, skrivelse från presidieberedningen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
;ill, i enlighetmed presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, dock med ändring
en att årsplanen skall gälla endast år 2014. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

;ill, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, 

att uppdragsbeskrivningarna gäller för år 2014. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (24) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
PRESIDIEBEREDNINGEN 

ÅRSPLAN 2014·16 
UPPDRAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEREDNINGAR 

Sala kommun införde fullmäktigeberedningar den 1/7 2012. Presidieberedningen 
(ordförande, l:e vice ordförande, 2:e vice ordförande) ska förelägga årligen ett 
förslag till arbetsplan för fullmäktiges beredningar där kommunfullmäktige beslutar 
om planen. 
Presidieberedningen noterar att startåret för beredningarna fyllts med 
kunskapsinhämtning om ämnesområden och att hitta de rätta formerna för att fä till 
stånd framtida systemför en god dialog med medborgarna. Enligt SKL:s 
ledningsgrupp för medborgarkontakter är det inte ovanligt att det tar några år innan 
formerna känns naturligaför beredningar/medborgare. 

l arbetsordning för kommunfullmäktige,§§ 48-62, beskrivs mer generellt 
beredningarnas ansvar, uppdrag och arbetsformer. Enligt kommunallagen måste 
ärendet beredas av kommunstyrelsen. 

Beredningen för folkhälsa - barn och ungdom 

ansvarar för att till fullmäktige redovisa förslag till hur kommunen kan bidra till att 
skapa en god hälsa, goda livsvillkor och levnadsvanor för hela befolkningen i Sala 
kommun. Beredningen skall särskilt beakta hur barn och ungdomar kan ges goda 
uppväxtvillkor som syftar till en god hälsa på lika villkor. Beredningen ska i sitt 
arbete beakta de elva folkhälsomålen och övriga aspekter av kommunens åtaganden 
som knyter an till barn och ungdomars utveckling. Barn och ungdomars behov ska 
särskilt beaktas i enlighet med barnkonventionen. l sitt uppdrag arbetar 
beredningen med medborgardialoger. 

SALAKOMMUN 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 
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Ämne: Folkhälsoprogram 
Beredning: Beredning för Folkhälsa 

Uppdragsbeskrivning: Beredningen skall genom medborgardialog utforma ett 
måldokument för Sala kommun som skall gälla fram till och med 2016 utifrån de 
nationella mål som finns. Måldokumentet skall utformas utifrån ett strategiskt 
perspektiv som ger kommunstyrelsen möjlighet att med detta som utgångspunkt 
forma en verksamhetsplan som fastställs av fullmäktige och som har till syfte att nå 
de övergripande nationella målen i folkhälsoprogrammet 

Beredningen bör beakta de möjligheter !T-teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Beredningen för Samhällsbyggnad och hållbar utveckling 

ansvar för att till fuiimäktige redovisa förslag till hur kommunen kan utvecklas 
långsiktigt när det gäller fysisk planering (järnvägar, vägar bostäder, handel, 
industri), näringsliv, kultur och turism samt klimat, energi och milj. l arbete ingår 
även att följa upp och utvärdera resultatet mot av kommunfullmäktige beslutade 
mål. I sitt uppdrag arbetar beredningarna med medborgardialoger 

Ämne: Uppdatering av Sala kommuns klimatstrategi 

Beredning: Beredning for samhällsbyggnad och hållbar utveckling 

Uppdragsbeskrivning: Kommunfullmäktige antog 2006-10-19 en klimatstrategi 
för Sala kommun. Målet är att Sala kommun ska på sikt bli en fossilbränslefri l 
kommun och att den lokala energiproduktionen ska stimuleras för att vi ska kunna 
medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. 

EV-kommissionen har tagit fram en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi till2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp 
med 80-95 procent till2050. Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta 
fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050. Sala kommun deltar 2011-2014 i tredje etappen av energimyndighetens 
projekt uthållig kommun. 



l SALA 
KOMMUN 

Beredningen får uppdraget att genom medborgardialog, uppdatera kommunens 
klimatstrategi i nära samarbete med Färdplan 2050 och deltagandet i Uthållig 
kommun 3. Beredningens arbete ligger sedan till grund för kommunstyrelsens 
fortsatta hantering att få fram ett förslag till reviderad klimatstrategi för Sala 
kommun. 

Beredningen bör beakta de möjligheterIT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Beredningen för demokrati 

Ämne: Medborgarnas delaktighet och inflytande i beslutsprocesser 

Beredning: Beredning för demokrati 

Uppdragsbeskrivning: 

Demokratiberedningen skall genomföra en medborgardialog som syftar till att 
vitalisera och utveckla formerna för hur Sala kommuns invånare kan blir mer 
informerade om, delaktiga i och kunna påverka beslut och beslutsprocesser i 
politiken. Idag finns medborgarförslag och allmänhetens frågestund. 

Beredningen bör beakta de möjligheterIT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Vi förslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer 
att kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar enligt 
ovan 

Tommy Johansson Emil Andersson Andreas Weiborn 

3 (3) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/XXX 

Översyn av den politiska organisationen, förvaltningsorganisa
tionen samt arvodesbestämmelser inför mandatperioden 2015-
2018 

INLEDNING 
Tillsättning av och uppdrag för parlamentarisk grupp för uppföljning och översyn av 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestäm
melser i Sala kommun inför mandatperioden 2015-2018. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/201/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en uppföljning och översyn av politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun, 
att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden kan fattas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014, 
att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 
att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen 
att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av den politiska organisation
en och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser i Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en uppföljning och översyn av politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun, 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden kan fattas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014, 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 

att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen, samt 

att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av den politiska organisation
en och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser i Sala kommun. 

Utdrag: kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (24) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALAKOMM 

Kommunstvrelsens törv 

Ink. 2013 O 4 

Översyn av politisk organisation och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser inför 
mandatperioden 2015-2018. 

Den finns en god tradition i Sala kommun att i slutet av varje mandatperiod 
tillsätta en politisk grupp med representanter för varje parti i 
kommunfullmäktige att arbeta fram förslag till justeringar i den politiska 
organisationen samt arvoden som skall gälla nästkommande period 
mandatperiod. Allt i syfte att de som blir valda till olika kommunala uppdrag 
skall känna sig trygga i sina uppdrag under perioden men också att de inte 
själva ska kunna påverka storlek på arvodena när de väl är valda. stabilitet, 
transparens och neutralitet i besluten bör vara ledstjärnor. Beslut inför 
mandatperioden 2011-2014 fattades av KF 2010-09-30, KF§ 76. 

Efter valet i september 2011 uppstod en ny politisk situation som ledde till 
en förnyad översyn i syfte att pröva nya politiska styrmodeller för att stärka 
och utveckla den lokala demokratin samt göra förvaltningsorganisationen 
"enklare, effektivare och mer medborgarvänlig". Under innevarande 
mandatperiod har därför ett flertal beslut fattats kring politisk- och 
förvaltningsorganisation i Sala kommun. 

Kommunfullmäktige antog 2011-12-19, KF§ 146 förslag till ny politisk 
organisation i Sala kommun att gälla från och med den l juli 2012. 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-19, KS § 25-26 om en ny 
förvaltningsorganisation från och med 1.7 2012 till följd av ändrad politisk 
organisation. Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, KS §22om ny 
utskottsorganisation för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 
2013/8/1, att gälla från och med 2013-01-10. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag godkänna förslag till 
organisation, beslut och uppdrag för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med KS § 146, Bilaga KS 2012/1/6. Kommunstyrelsen beslutade även 2013-
04-11, KS 81, att, i enlighet med förvaltningens reviderade förslag, inrätta ett 
nytt kultur- och fritidskontor. 

aga 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Ordförande 

per -olov. ra p p@ sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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Kommunstyrelsen 

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda i den nya 
organisationen beslutades av KF 2012-06-20, § 81. I beslutet framgår att "en 
utvärdering av ersättningsnivåerna till förtroendevalda i den nya 
organisationen sker efter 18 månader". På sammanträdet den 4 juni 2013 
beslutade kommunstyrelsen, KS § 164, att under hösten 2013 tillsätta en 
arbetsgrupp med representanter från de politiska partierna med uppdrag att 
presentera förslag till hur den politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen ska se ut från och med 1 januari 2015. 

Som framgår ovan har förändringar skett under löpande mandatperiod 
gällande både politisk- och förvaltningsmåssig organisation och arvoden. 
Inför den nya mandatperioden som börjar 1 januari 2015 finns det all 
anledning till att följa upp och utvärdera vidtagna förändringar. 

Alla nämnders och förvaltningars ansvarsområden ses över och diskuteras 
utifrån gjorda erfarenheter av" enklare, effektivare och mer 
medborgarvänlig" kommun. Frågor man kan ställa sig är om den politiska 
styrmodellen har stärkt och utvecklat den politiska demokratin, om 
effektiviteten och styrningen blivit bättre, om helhetssyn och 
koncerntänkande slagit igenom i förvaltningarna. Och om fokus ligger på 
kvalitetsarbete och medborgarvänlighet En fråga som aktualiserats under 
perioden är behovet politiskt stöd till fårtroendevalda (politiska sekreterare). 

Inför den nya mandatperioden bör även en översyn av arvodesbestämm
elserna göras för förtroendevalda, dess styrelse, nämnder och bolag vad 
avser principer och nivåer för årsarvoden och timarvoden samt övriga 
ersättningar. 

Översynen av politisk organisation och förvaltningsorganisationen samt 
arvodesbestämmelserna genomförs enligt tidigare beslut av en 
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp där alla i Sala kommunfullmäktige 
ingående partier deltar med en representant Ersättare deltar endast vid 
frånvaro av resp. ordinarie representant. Arbetet i den parlamentariska 
gruppen skall bedrivas så att beslut i dessa frågor kan fattas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag ledningsutskottet hemställa att 
kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en uppföljning och översyn av politisk organisation och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i 
salakommun 

2{3) 
2013-09-03 



Kommunstyrelsen 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att 
gälla fr. om 1.1 2015, kan fattas senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2014 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en 
representant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier 

att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen 

att uppdra till kommunchef j en ny Nolhage att som högsta ansvarig 
tjänsteman, med för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av 
politisk organisation och förvaltningsorganisationen samt 
arvodesbestämmelser i Sala kommun under mandatperioden 2015-2018 

Per-Olov Rapp (s) 
Kommunstyrelsens ordförande 

3 (3) 
2013-09-03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2013-08-29 

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
dokumenthanteringsplan frän 2004-02-05 

INLEDNING 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/34 

Årendet föredras av Roger Nilsson 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Dnr 2013/316 

iill: studieförbundens ansökningshandlingar gallras efter 5 år, med undantag för års
och verksamhetsbeskrivning, samt 
iill; bidragsansökningar från föreningar gallras efter 5 år, med undantag för års- och 
verksamhetsbeskrivning 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att studieförbundens ansökningshandlingar gallras efter 5 år, med undantag for års
och verksamhetsbeskrivning, samt 

iill; bidragsansökningar frän föreningar gallras efter 5 är, med undantag för års- och 
verksamhetsbeskrivning 

l Utdragsbestyrkande 

9 (12) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

SKRIVELSE 

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
dokumenthanteringsplan från 2004-02-05 

SALAKOMMUN 
Kultur & Fritid 

Ink. 2013 -08- 2 O . 

l 

Handlingar som upprät>..as eller inkommer till en kommun är i de allra flesta fall att 
betrakta som allmänna handlingar. Bestämmelser om och definitioner av en allmän 
handling finns i tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §.Allmänna handlingar som 
inkommer och upprättas måste registreras. Detta regleras i offentlighets- och 
sekretesslagen 5 kap. 

Arkivlagen reglerar hur allmänna handlingar ska redovisas, om arkivvård och 
gallrings begreppet samt om arkivmyndigheterna och deras uppgifter. 

l Sverige är förstöring av handlingar i offentlig verksamhet reglerad av 
statsmakterna. I arkivlagen står det att varje myndighet ska svara för vården av sitt 
arkiv, om inte en arkivmyndighet har övertagit detta ansvar.[ZJ. I arkivvården ingår 
att myndigheten skall verkställa föreskriven gallring i arkivet [3]. Allmänna 
handlingar fär gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del 
av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de 
ändamål som anges i 3 §tredje stycket Om det finns avvikande bestämmelser om 
gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller förordning gäller dessa 
bestämmelser. Lag (1998:774).[4}. Gallringen får alltså endast utföras då man 
beaktar att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som 
återstår ska tillgodose 

l. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov 

Enligt Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-02-05 står 
att Bidrag till kulturföreningar: Sammanställning{beslut bevaras. 
Samt att Bidrag till studieförbund. Sammanställning/beslut bevaras. 

Riksarkivet rekommenderar när det gäller bidrag till föreningar och 
studieförbund att: 

Sammanställningjdelegationsbeslut över bidrag till studieförbund och föreningar 
bevaras 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning över sökande till stipendier samt ansökningshandlingar med bilagor 
bevaras. 
Sammanställning över utdelade stipendier bevaras. 
Års -och verksamhetsberOtte/ser frdn studieförbund och föreningar bevaras. 
Sammanställningjdelegationsbeslut över bidrag tilllänsinstitutioner bevaras. 

studieförbundens ansökningshandlingar, gallras efter 5 tir med undantag för tirs -och 
verksamhetsbeskrivning. 
Bidragsansökningar frtin föreningar, gallras efter 5 dr med undantag för drs -och 
verksamhetsbeskrivning. 

Eftersom Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-02-05 
saknar gallringsbeslut på de två sistnämnda handlingstyperna. Rekommenderas en 
revidering av Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-02-
05, med anledning Studierorbundens ansökningshandlingar och Bidragsansökningar 
från föreningar, så att dessa handlingar kan gallras, särskild på grund av den stora 
mängd handlingar de utgör. Utan ett gallringsbeslut kan inte handlingarna gallras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att studieförbundens ansökningshandlingar, gaiiras efter 5 år med undantag för års 
-och verksamhetsbeskrivning. 
att Bidragsansökningar från föreningar, gallras efter 5 år med undantag för års -och 
verksamhetsbeskrivning 

K~roch/ 

lok;.~ 
Kontorschef 
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§ 190 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/304 

Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala kommun 
samt Riktlinjer för regelbundna möten med personer med funk
tionsnedsättning i Sala kommun 

INLEDNING 
Vid förändring av den politiska organisationen som genomfördes den 1 juli 2012 
fick kommunfullmäktiges beredning för folkhälsa i uppdrag att svara för med
borgardialoger med pensionärsråd och handikappråd. Synpunkter och önskemål har 
framförts från såväl pensionärsorganisationerna som representanter för pensionär
er och personer med funktionsnedsättning om att även fortsättningsvis, utöver be
redningen, ha särskilda mötesplatser mellan representanter för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning och kommunstyrelsen. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/184/5, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/184/6, Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala 
kommun 
Bilaga KS 2013/184/7, Riktlinjer för regelbundna möten med personer med funk
tionsnedsättning i Sala kommun 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 182 

Per Skog deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för överläggningar 
kring förslag till riktlinjer med aktuella organisationer, innan kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. 

Carola Gunnarsson (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för överläggningar 
kring förslag till riktlinjer med aktuella organisationer, innan kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson, 
Per Skog 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

21 (31) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Perskog SALA KOMMUN -

Kommunstvrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen 

Ink. 2013 o 4 

Regelbunden dialog med representanter för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning i Sala kommun 
Vid den förändring av den politiska organisationen som genomfördes den 1 
juli 2012 gavs Kommunfullmäktiges Beredning för Folkhälsa i uppdrag att 
svara för medborgardialoger med pensionärsråd och handikappråd. 

Synpunkter och önskemål har framförts från såväl 
pensionärsorganisationerna som representanter för personer med 
funktionsnedsättning om att även fortsättningsvis utöver beredningen ha 
särskilda mötesplatser mellan representanter för pensionärer och personer 
med funktionsnedsättning och kommunstyrelsen. 

Det är viktigt att politiker och tjänstemän har en nära dialog med 
allmänheten för att kunna anpassa den kommunala verksamheten så den 
bidrar till att uppnå de mål som satts upp för den kommunala verksamheten 
och att den blir tillgänglig för alla invånare, oavsett funktionsnedsättning 
eller ålder. Möjligheten till dialog ska vara enkel och öppen för alla. 

Mot denna bakgrund föreslås en enklare form av regelbundna dialogmöten 
mellan representanter för pensionärer, personer med funktionsnedsättning 
och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås fastställa riktlinjer för 
dessa regelbundna dialogmöte n. Dessa riktlinjer ska användas vid 
regelbundna och återkommande möten och gäller inte för spontanmöten 
eller andra dialoger runt tillfälliga frågor. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunstyrelsen besluta 

att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala 
pensionärsrådet enligt bifogat förslag 

att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten kommunala 
handikapprådet i Sala kommun enligt bifogat förslag 

Per Skog 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per Skog 
säkerhetsansvarig 

l nformationsenheten 
per.skog@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 08 
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kommunala pensionärsrådet i Sala 
kommun 

SALAKOMMU 
Kommunstvre!sens förvaltning 

Ink. 2013 ·09· O 4 

Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i Sala kommun 

RIKTLINJER 

ANTAGEN: 2013-09-10 

Gäller från och med: 2013-10-0 l 

Ersätter: 

Revisioner: • 

§ l. Mål och syfte 

Kommunens mål för äldreomsorgen skall uppnås i dialog med företrädare för 
ålders- och förtidspensionärerna inom Sala kommun. Möten med dessa är ett 
tillfålle för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de äldre i 
kommunen. 

§ 2. Arbetssätt 

Kommunens företrädare ska i möten informera pensionärerna om de planer till 
förändringar i verksamheten som berör dem. Representanter för pensionärer ges 
vid dessa möten möjlighet att lyfta frågor eller lämna synpunkter på den 
kommunala verksamheten. 

§ 3. Organisatorisk tillhörighet och sammansättning 

Organisatoriskt är de regelbundna mötena med pensionärerna knutna till 
kommunstyrelsen. 

Ett möte med pensionärerna består av ca l O - 12 personer. Från kommunen 
närvarar ordförande från kommunstyrelsen eller dennes ersättare och en ledamot 
från oppositionen eller dennes ersättare. 

Representanterna för pensionärerna utser sju personer som inbjuds att delta på 
mötena. De utser också sju ersättare till dessa personer som har rätt att delta vid 
ordinarie representants frånvaro. Respektive pensionärsorganisation ansvarar för 
att informera om ersättares rätt att närvara. 



Kommunstyrelsens ordförande leder och inbjuder till mötet. Till mötet kallas vid 
behov representanter från övriga styrelser, nämnder och tjänstemän. 

§ 4. Mötets arbetsformer 

Fyra fastställda möten per år ska hållas. 

Ärenden som aktualiseras av pensionärernas representanter skall anmälas till 
sekreteraren senast tre veckor före sammanträdet. 

Inbjudan och dagordning ska skickas till mötesmedlemmarna senast 14 dagar före 
bokat sanunanträde. 

Kommunen ansvarar för att minnesanteckning förs vid samtliga sanunanträden. 
Pensionärsorganisationerna utser en justeringsman somjusterar 
minnesanteckningarna. 

Minnesanteckningarna tillställs av pensionärerna utsedda representanter och 
ersättare, övriga mötesdeltagare samt kommunstyrelsen. 

§ 5. Ersättning 

Reseersättning utgår. 
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Riktlinjer för regelbundna möten med 
kommunala handikapprådet i Sala 
kommun 

Riktlinjer for regelbundna möten med kommunala handikapprådet i Sala kommun 

RIKTLINJER 

ANTAGEN: 2013-09-10 

Gäller från och med: 2013-10-01 

Ersätter: 

Revisioner: -

§ l. Mål och syfte 

Kommunens mål får verksamheten skall uppnås i dialog med fåreträdare får 
personer med fuuktionsnedsättning inom Sala kommun. Möten med dessa är ett 
tillfålle får samråd och ömsesidig information mellan kommunen och personer 
med funktionsnedsättning och dess organisationer i kommunen. 

§ 2. Arbetssätt 

Kommunens fåreträdare ska i möten informera personer med 
funktionsnedsättning och dess organisationer om de planer till forändringar i 
verksamheten som berör dem. Representanter for personer med 
funktionsnedsättning och dess organisationer ges vid dessa möten möjlighet att 
lyfta frågor eller länrna synpuukter på den kommunala verksamheten. 

§ 3. Organisatorisk tillhörighet och sammansättning 

Organisatoriskt är de regelbundna mötena med representanter för personer med 
funktionsnedsättning knutna till kommunstyrelsen. 

Ett möte med representanter for personer med funktionsnedsättning består av ca 
10- 12 personer. Från kommunen närvarar vice ordforande från kommunstyrelsen 
eller dennes ersättare och en ledamot från oppositionen eller dennes ersättare. 

Representanterna för personer med fuuktionsnedsättning utser sju personer som 
inbjuds att delta på mötena. De utser också sju ersättare till dessa personer som 



kallas in vid utsedd persons frånvaro. Ersättama har rätt att närvara på mötet utan 
yttranderätt. 

Kommunstyrelsens vice ordförande eller dennes ersättare är ordförande för mötet. 
Till mötet kallas vid behov representanter från övriga styrelser, nämnder och 
tjänstemän. 

§ 4. Mötets arbetsformer 

Fyra fastställda möten per år ska hållas. 

Ärenden som aktualiseras av representanter för personer med 
funktionsnedsättning skall anmälas till sekreteraren senast tre veckor före 
sammanträdet. 

Inbjudan och dagordning ska skickas till mötesmedlemmama senast 14 dagar före 
fastställt sammanträde. 

Minnesanteckning förs vid samtliga sammanträden. 

Minnesanteckningama tillställs representantema och ersättare för personer med 
funktionsnedsättning och dess organisationer, övriga mötesdeltagare samt 
kommunstyrelsen. 

§ 5. Ersättning 

Reseersättning utgår. 
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