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1 Utseende av protokolljusterare. 

2 slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder på det 
förorenadeskadade området före detta Sands såg och kvarn, Sand 1:26, Sala 
kommun (LU § 159) 

jfr Bilaga KS 2014/144/1-2 
Kompletterande material finns i ärendeakt. 
jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

3 Förslag till reviderade lokala Riktlinjer kring medarbetares pensionsvillkor i 
Sala kommun (AGU) 

Bilaga KS 2014/150/1 
Föredragning av Lars-Göran Carlsson. 

4 Förslag till Policy mot mutor, korruption och jäv (AGU) 

Bilaga KS 2014/151/1 
Föredragning av Jane Allansson. 

5 Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun (LU § 153) 

Bilaga KS 2014/6/9-10 
Kristina Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

6 Avgift för färdtjänst som arbetsresa (LU § 154) 

Bilaga KS 2014/155/1 
Kristina Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

7 Remiss från Länsstyrelsen om Nominering av objekt till ny naturvårdsplan för 
länet; yttrande (LU § 151) 

jfr Bilaga KS 2014/145/1-2 
Reviderad handling skickas senare. 
Tjänsteman från samhällsbyggnadskontoret deltar vid ärendets behandling. 
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8 Remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om förslag till Nya 
föreskifter angående risk- och sårbarhetsanalyser (LU § 149) 

jfr Bilaga KS 2014/141/1-2 

9 Förvärv av Karlbergs kiosk (LU § 150) 

jfr Bilaga KS 2014/142/1 



Kommunstyrelsen 

l O Biblioteksplan för Sala kommun; uppdrag (KFU § 33) 

Bilaga KS 2014/152/1 

11 Ansökan från studieförbundet Vuxenskolan om medel till cirkelledare för "Mitt 
Val" (KFU § 35) 

Bilaga KS 2014/153/1 

12 Ansökan från Sätra IF angående projekt Gropen (KFU § 36) 

Bilaga KS 2014/154/1 

13 Trafiksituationen kring skolor och förskolor; uppdrag (LU § 155) 

jfr Bilaga KS 2014/147/1 

14 Detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11; antagande 
(rättelse av beslut KS § 127) 

jfr Bilaga KS 2014/69/2 

15 Ärenden avgjorda med stöd av delegation. 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-08-26 

Dnr 2013/90 

slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder 
på det förorenadeskadade området före detta Sands såg och 
kvarn, Sand 1:26, Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-20, efter genomförd huvudstudie av det föro
renade området vid Sand såg och kvarn, att åta sig huvudmannaskapet för förebere
delser och projektering inför åtgärd på området. Länsstyrelsen beviljade bidrag. Ar
betet är nu avslutat och slutrapport inskickad till Länsstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/144/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2014/144/2, slutrapport 

Miljöingenjör jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att meddela Länsstyrelsen att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet även för 
genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu projekterats på före detta Sand 
såg och kvarn, Sand 1:26, Sala kommun, samt 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Länsstyrelsen att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet även för 
genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu projekterats på före detta Sand 
såg och kvarn, Sand 1:26, Sala kommun, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
o'-. 

~trG 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 
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slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder 
på det föroreningsskadade området fd Sand såg och kvarn, Sand 
1:26, Sala kommun 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-20, efter genomförd huvudstudie av det 
förorenacta området vid Sand såg och kvarn, att åta sig huvudmannaskapet för 
förberedelser och projektering inför åtgärd på området. 

Länsstyrelsen beviljade 2011-09-27 om ett bidrag på maximal4 500 000 SEK för 
genomförande av förberedelser och projektering. Projektet påbörjades 2012 och 
Vectura Consulting (som under pågående arbete köptes upp av Sweco) 
upphandlades som konsult för arbetet. Arbetet ä;: nu avslutat och bifogad 
slutrapport inskickad till länsstyrelsen. 

DETTA ÄR GJORT 
l> Tre miljökontrollprogram har tagits fram. Ett för referensprovtagning, ett för 

kontroll under åtgärd och ett för uppföijnmg efter åtgärd. 

l> Referensprovtagning ar genomförd i enlighet med framtaget 
miljökontrollprogram. 

l> Kompletterande provtagning är genomförd i syfte att förbättra 
avgränsningen av föroreningarna. 

);. Förklassificering av selektiva efterbehandlingsvolymer (SEV) har utförts. 

l> Projektering inför åtgärd är gjord inklusive framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad samt framtagande av 
en anmälan om efterbehandling enligt miljöbalken. 

);. Kompletterande undersökning av kvarnbyggnad har utförts. 

Den kompletterande provtagning som gjorts i syfte att förbättra avgränsningen har 
lett till att området som ska åtgärdas har utökats något jämfört med avgränsningen i 
huvudstudien. 

Saneringsområdet har förklassificerats i så kallade selektiva efterbehandlings
volymer (SEV). Varje SEV utgör en ruta på lOxlOxO,S meter som är provtagen för att 
man vid sanering ska kunna skicka massorna till rättmottagarerutan ytterligare 
provtagning. Detta för att slippa lagra förorenade massor på området under 
åtgärdsfasen. Totalt är ca 250 SEV analyserade och klassificerade. 

Ett antal utredningar har genomförts som en del av projekteringen. En av dem gäller 
hur dricksvattenförsörjningen ska säkras under åtgärdsfasen. Man kan förvänta sig 
att halterna i grundvattnet kommer att öka under åtgärdsfasen då man gräver runt i 

AktbUaoa 
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massorna. Utredningen har visat att anslutning av närliggande fastigheter (Sand 1:2 
och Sand 1:18) till det kommunala dricksvattennätet är det säkraste och mest 
kostnadseffektiva sättet att uppnå säkert dricksvatten under åtgärdsfasen. 

Kostnaden för att genomföra den projekterade åtgärden är uppskattad till 12,1-18,1 
miljoner kronor. 

PROJEKTETS KOSTNADER 
Totalt beviljade länsstyrelsen maximalt 4 500 000 kronor för projektet. Konsultens 
budgetpris uppgick till totalt 2 761 425 kronor [inklusive tre tilläggsarbeten j. 
Bidragsberättigade kostnader för projektet, dvs konsultkostnader samt kommunens 
nedlagda tid för projektledning, har uppgått 2 010 713 kronor. Skillnaden mellan 
budget och verklig kostnad beror till största delen av att man i huvudstudien 
felaktigt uppgett att 450 SEV skulle förklassificeras fast det egentligen rörde sig om 
250 stycken. Kostnader för analyser utgör skillnaden. 

Kommunens kostnad i form av nedlagd tid som huvudman är inte bidragsberättigad. 
Under projekttiden har kommunen iagt ner 151 timmar l projektetsom huvudman, 
vilket motsvarar en kostnad på 52 095 kronor. 

NÄSTASTEG 
För att kunna genomföra de åtgärder som nu har projekterats krävs att 
Naturvårdsverket beviljar medel för detta. Naturvårdsverket har aviserat att det 
inte kommer att finnas medel förrän tidigast 2016 för åtgärder på Sand såg och 
kvarn. 

När Naturvårdsverket har beviljat medel för genomförande av åtgärder har 
kommunen möjlighet att åta sig huvudmannaskapet äver. för d::nna fas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

ill meddela Länsstyrelsen i Västmanland att kommunen har för avsikt att åta sig 
huvudmannaskapet även för genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu 
projekterats på fd Sand såg och kvarn. 

SALA KOMMUN 
Teknisk kontoret 

Bilagor: Sala kommun: Slutrapport- Projektering inför avhjälpande åtgärd på f d Sand 

Såg och Kvarn, Sand 1:26, Sala kommun 

Sweco: Sand såg och kvarn-slutrapport 
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Dlarlenr. j 
20!31/)C 

SLUTRAPPORT 

Projektering inför avhjälpande åtgärd på fd Sand Såg och Kvarn, 
Sand 1:26, Sala kommun 

BAKGRUND OCH HISTORIK 
På fastigheten Sand 1:26 Sala kommun bedrevs från 1905 fram till1982 kvarn- och 
sågverksamhet Under perioden 1964-82 har tryckimpregnering av virke bedrivits. 
Preprata innehållande dioxin, koppar och klorfenoler har använts för ändamålet. 
Kvarnverksamhet bedrevs från 1905 men det har inte gått att fastställa när den 
lades ner. Betning av säd ska ha skett med kvicksilverpreparat på 50-60 talet. 

Sala kommun har agerat huvudman för huvudstudie på området och marken har 
visat sig innehålla förhöjda halter av framförallt dioxin och koppar. Huvudstudiens 
åtgärdsutredning och riskvärdering resulterade i ett förordat åtgärdsalternativ i 
form av schaktsanering. Därefter har kommunen ansökt och fått beviljat medel för 
genomförande av förberedelse inför åtgärd och det är det arbetet denna slutrapport 
avser. 

Fastigheten ligger idag i direkt anslutning till Sand 1:2 som används som hem för 
vård och boende. Behandlingshemmet har egen dricksvattentäkt på området. Norr 
om fastigheten ligger en jordbruksfastighet som även de har enskild vattentäkt. 

Fastigheten är belägen på Badelundaåsen som utgör en viktig grundvattentillgång 
med stor betydelse för vattenförsörjningen i Sala kommun. Nedströms området 
ligger tre Natura 2000. 

ÅTGÄRDSMÅL 
Åtgärdsmålen formulerades i huvudstudien. De har under projekteringen granskats 
och det har inte funnits anledning att ändra dessa. 

övergripande åtgärdsmål 
• Föroreningarna ska inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljö, 

varken för dem som arbetar inom området eller för de som tillfälligt vistas 
inom området. Svamp och bär i områden inom och runt den f.d. 
industrifastigheten ska kunna konsumeras. 

• Växtlighet och djurliv, normalt för ett strövområde, ska kunna etableras i 
området. Ekologiska funktioner ska skyddas. 

• Badelundaåsen och dess vattentäkter ska inte påverkas negativt. Detta 
innebär att grundvattenuttag även i framtiden ska kunna ske inom 
närliggande fastigheter. Framtida grundvattenuttag inom Sand 1:26 förutses 
inte ske. 

l 
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• Resthalter av föroreningar inom de delområden som åtgärdas ska inte 
överstiga de mätbara åtgärdsmål en. 

• lnget rivningsavfall ska finnas kvar synligt eller vara åtkomligt på markytan 
utan grävning. 

• Åtgärder som vidtas inom området inklusive transporter till och från 
fastigheten får inte leda tiU oacceptabel exponering för föroreningar 
(exempelvis via dammspridning) för omkringboende eller personal i 
samband med entreprenadarbetet. 

• Återställning ska ske med rena ersättningsmassor av lämpligt jordmateriaL 

Mätbara åtgärdsmål 
De mätbara åtgärdsmålen utgörs i detta fall av de platsspecifika riktvärden för mark 
som togs fram i huvudstudien. 

Mätbara åtgärdsmål för jord i form av haltgränser för sanering enligtförordat åtgärdsalternativ 
(en_het {i r rtJB//q] TS förutomför dioxin som an!JeS irlj] TEQ/kg TS). 

"' ·., i%;~~-~~il%f,,,:, ·.·;,~miPf~m.lJ1l"l~t~ll11f:i~~\~J~\1f~Y~~~~,t1i#: 
Kadmium 1,5 mgjkg TS 
Koppar 80 mg/kg TS 

Kvicksilver 0,60 mg/kg TS 
Zink 250 mg/kg TS 

Klorfenoler 0,5 mg/kg TS 
Dioxin (TCDD-ekv) 60 ng TEQ/kg TS 

GENOMFÖRDA FÖRBEREDELSE INFÖRÅTGÄRD 
Kommun har efter avslutad huvudstudie sökt och blivit beviljad 4 500 000 kronor 
för genomförande av förberedelser inför åtgärd. Kommunen upphandlade Vectura 
Consulting AB för genomförande av det förberedande arbetet. Vectura förvärvades 
under slutfasen av projektet av Sweco, vilket har resulterat i att de rapporter som 
producerats endera har Vectruas eller Swecos logga. 

Följande har genomförts: 

• Framtagande av miljökontrollprogram för referensprovtagning, kontroll 
under åtgärd och uppföljning. 

• Genomförande av referensprovtagning i enlighet med framtaget 
miljökontrollprogram. 

• Förbättrad avgränsning av föroreningarna 

• Förklassificering av selektiva efterbehandlingsvolymer 

• Projektering inför åtgärd. 

• Kompletterande undersökning av kvarnbyggnad. 
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Resultaten av arbetet har redovisats av Vectura/Sweco i form av åtta dokument 

l. Miljökontrollprogram fd Sand såg och kvarn. Referensfas 

2. Rapport: Referensprovtagning fd Sand såg och kvarn 

3. Miljökontrollprogram fd Sand såg och kvarn avseende yt- och grundvatten. 
Genomförandefasen 

4. Miljökontrollprogram fd Sand såg och kvarn avseende yt- och grundvatten. 
Uppföljningsfasen 

5. Sand såg- och kvarn. slutrapport 
(Inklusive bilagor innehållande genomförda utredningar under projekteringen,) 

6. Anmälan om avhjälpande/efterbehandling av föroreningsskada enligt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- Sand såg och kvarn 
efterbehandling av dioxin- och kopparförorenat område. 

7. Sand såg och kvarn-Förfrågningsunderlag (FFU) ink!. bilagor 

8. Rivningsinventering av magasin, Sand 1:26 

Nedan följer en kort beskrivning av genomförande och resultat. 

Miljökontrollprogram 
Tre miljökontrollprogram har tagits fram, ett för förberedelsefasen, ett för 
åtgärdsfasen och ett för uppföljningsfasen. Kontrollprogrammen omfattar 
provtagning i grundvatten, dricksvattenbrunnar och ytvatten. 

Referensprovtagningen har genomförts under ett års tid vid fyra tillfällen. 
Provtagningen har vid samtliga tillfällen omfattat provtagning i två nya och två 
befintliga grundvattenrör, två dricksvattenbrunnar och två ytvattenprover 
(uppströms och nedströms). Dioxin har detekterats i två grundvattenrör vid ett av 
dessa fyra provtagnings tillfällen. Vid ett tillfälle har även dioxin detekterats i 
ytvattenprov uppströms området 

Kopparhalten har vid en mätning överstigit gränsen för tjänlig med anmärkning i en 
dricksvatten brunn. 

Avgränsning av föroreningens utbredning 
I huvudstudien förelåg osäkerheter om föroreningens utbredning. l syfte att minska 
dessa osäkerheter gjordes provtagning och analys i två omgångar. Resultat av det 
arbetet är att området som omfattas av åtgärder har utökats något i den västra 
delen och runt kvarn byggnaden. Genomförandet och resultatet redovisas i 
slutrapportens bilaga l, 2, 3 och 4. 
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Förklassificering 
Arbetet inleddes med att en plan för klassificeringen upprättades. Området delades 
in i selektiva efterbehandlingsvolymer (SEV) om 50m3 (10x10x0,5 meter). Totalt 
antal SEV på området uppgick till ca 250 stycken. 

Prover tagna under huvudstudien har sparats på laboratorium för att kunna 
användas i projekteringen. Förklassificeringen har således skett med både nya och 
sparade prover. För varje SEV har ett samlingsprov bestående av fyra delprov 
analyserats med avseende på dioxin, koppar och TO C. 

Klassificering har därefter skett i fyra klasser enligt nedan: 
Tabell Klassnina av massor 
Klass Hantenng Besknvnmg m a p föroreningshalter Uppskattade mangder, 

too 
> Atgärdsmål, < MKM 3622 

Täckmassor 

B-massor > MKM, < FA, Max 5% TOC 1721 
Deponeras 

C-massor >MKM,<FA,>5%TOC 1503 
Förbranns 

D-massor >FA 278 
Förbränns 

På kartan nedan illustreras saneringsområdet och schaktdjup för respektive SEV. 

schaktdjup 

Uppd~n•V<Irig; E Myrhede 
UpP'I"''i""" 112165 
Framt.gen ov' E JMoo~ 
Gmn.J<a<~o.: JWranor 
Ort:LI<II:Oplng 
OoWm; 2014-{)3--10 
Si<ala (M): 1:S50 

TECKENFÖRKLARING 

D Schek!djup 0,3 m 

C_l schaktdJUp 0,5 m 

L:J schaktdjup 1 m 

15.@ schaktdjup 1.5 m 

m schaktdjup 2m 

c:J Saneringsområde 
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l fem SEV finns kvarstående osäkerheter som måste utredas i genomförandefasen. 
Osäkerheterna består för två punkter ()11 och J13) innehållet av TOC och ett 
samlingsprov krävs för att säkra denna klassning. l tre punkter (G4, F7 och G7) har 
bristfälligt dataunderlag medfört att klassning inte kunnat utföras. Dessa tre 
punkter behöver klassas i samband med åtgärd. För G 4 och F7 gäller osäkerheten 
klassning av massorna, dessa är inte provtagna enligt samma metodik som övriga 
SEV på grund av att de ligger utanför ursprungligt område. Vad gäller G 7 så är 
osäkerheten grundad i att man i förklassificeringen hittat föroreningar på djupnivån 
0,5-1 meter trots att man inte förväntat sig det. Provtagning på nivån 1-1,5 meter är 
inte genomförda och föroreningarna därmed inte avgränsade i djupled. 

Förklassificeringen är utförd i sådan omfattning att alla massor med undantag för de 
5 osäkra rutorna kan lastas på lastbil direkt och transporteras bort till godkänd 
mottagare. Detta medför att förorenade massor inte behöver mellanlagras på 
området i väntan på analyser. 

Utförande och resultat av förklassificeringen redovisas i sin helhet bilaga 5 och 7 till 
slutrapporten. 

Övrig projektering inför åtgärd 
Projekteringen har utöver avgränsning och förklassificeringen omfattat följande, 
inom parantes anges var resultaten är redovisade: 

• Avgränsning av arbetsområdet (Slutrapport) 

• Bedöma möjlighet att omhänderta bark och spånmaterial (slutrapport) 

• Ta fram en plan för hantering av tegel, större stenar och annat skrot på 
fastigheten som omhändertas (slutrapport) 

• Genomföra karaktärisering av länsvatten och ta fram plan för 
omhändertagande samt förslag på haltgränser. (slutrapport+ FFU) 

• Ta fram en detaljerad beskrivning av hur schakt under grundvattenytan ska 
utföras. (slutrapport bilaga 8) 

• Genomföra geotekniska undersökningar i slänt (slutrapport bilaga 9) 

• Upprätta plan för att säkra dricksvattenförsörjningen under åtgärd. 
(slutrapport) 

• Upprätta plan för fordonstvätt (Slutrapport + FFU) 

• Upprätta anmälan enligt 28 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. (Separat dokument) 

• Ta fram förfrågningsunderlag för saneringsentreprenad (Separat dokument) 

• Ta fram förslag till arbetsmiljöplan (slutrapport bilaga 10) 

• Ta fram kostnadsberäkningar för sanering och uppföljning (Slutrapport) 

Någon exakt plan om föromhändertagande av länsvatten har inte upprättats utan 
skjutits till entreprenören för genomförandet och detsamma gäller planen för 
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fordonstvätt. Däremot är förslag på riktvärde för vatten framtaget. Riktvärdet avser 
renat länsvatten som släpps för infiltration på en del av Sand 1:26 som ska saneras 
längre fram i åtgärdsfasen. 

Möjlighet att omhändertas spån och bark är inte utförd i större omfattning än att 
massorna är klassade utifrån innehålla av organiskt material. Detta för att ge 
entreprenören möjlighet att själv välja mottagare och göra de eventuella 
kompletterade undersökningar som just den mottagaren kräver. 

I utredningen gällande dricksvattenhantering under åtgärdsfasen bedömer 
konsulten att det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att säkra dricksvattnet 
under åtgärd är att koppla Sand 1:18 och Sand 1:2 till det kommunala 
dricksvattennätet Detta grundar sig i risken att dioxinhalterna i dricksvattnet 
tillfälligt ökar under åtgärdsfasen och då kan utgöra en risk för människors hälsa. 
Då dioxinanalyser är dyra och tidskrävande är det svårt och dyrt att säkra 
dricksvatten med hjälp av provtagning under åtgärdsfasen. Det går inte heller att 
med säkerhet säga hur lång tid det tar efter åtgärd till dess att påverkan upphör. 
Kommunen delar den bedömningen och det är även ett önskemål från ägaren till 
fastigheten Sand 1:18 där det bedrivs verksamhet i form av hem för vård och 
boende. 

POSITIVA OCH NEGATIVA ERFARENHETER 
I helhet har projektet fortgått som planerat utan större avvikelser. Tidsplanen har 
dock inte kunna hållas fullt ut. Positivt har varit att det inom ramen för 
projekteringen funnits utrymme att avgränsa föroreningarna på ett säkrare sätt än 
vad som var gjort i huvudstudien. 

Negativa erfarenheter som konsulten framfört är att det redan i huvudstudien 
fastställdes att åtgärden ska genomföras som totalentreprenad. Kombinationen med 
att utgå från att det ska vara en totalentreprenad och detaljrikedomen i konsultens 
projekteringsuppdrag var inte en bra kombination. Detta har också resulterat i att 
man lämnat till entreprenaden att bestämma hur länsvatten ska renas och att bark
och spån inte undersöktes närmare än att man analyserat TOC för klassningen. 
Upphandling av totalentreprenad för åtgärder av denna typ av verksamhet kan inte 
rekommenderas av konsultet som förordar att man delar upphandlingen i två delar. 
En upphandling som gäller mottagandet av massor och en som gäller själva 
åtgärden. Med ett sådant upplägg får man bättre konkurens och bättre anbud. 

J huvudstudiens slutskede (2010) beslutade man att spara alla tagna prover hos 
labbet för att kunna använda för förklassificeringen. Tanken var att det var 
kostnadseffektivt och att förklassificeringen skulle ske redan 2012. Proverna har 
använts vid förklassificeringen (hösten 2013) men har föranlett mycket 
administrativt jobb för såväl konsulten som laboratoriet. Det har också visat sig att 
alla sparade prover inte kunnat användas för att de inte är tagna på rätt plats 
ochfeller djup. J det här fallet kunde det vara så att ett sparat prov skulle blandas 
med tre nya delprov för att utgöra ett samlingsprov för en SEV. 

Under projektet har vi haft mycket god relation med fastighetsägaren som varit 
mycket förstående och hjälpsam under projekteringen. Det är med hänsyn till 
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honom ett stort bekymmer att Naturvårdsverket aviserat att det inte kommer finnas 
medel att genomföra åtgärden förrän tidigast 2016. Fastighetsägaren har sedan 
förstu di en 2004 väntat på att åtgärden ska genomföras. Kommunen har inte kunnat 
förutspå en sådan fördröjning innan projektet tilldelas pengar för genomförande av 
åtgärder som nu projekterats. Det är svårt att som kommunal huvudman ha goda 
relationer med fastighetsägare i de statligt finansierade projekten när osäkerheten 
om tidsramarana blir så stora. 

NYCKEL TALSREDOVISNING 

Primär förorening 

Sekundär 
förorening 

Annan/Övrig 
förorening 

EKONOMI 

Koppar 

Massor (ton) 1 

7124 

Ingår i ovan 9916 0,2 

Länsstyrelsen beviljad efter ansökan 4 500 000 kronor för förberedande åtgärder på 
Sand såg och kvarn. Projektet upphandlades i två steg: 

1. Miljökontrollprogram tre faser, inki genomförande av provtagning i 
referens fasen. 

2. Projektering inklusive förklassificering 

Övriga kostnader inom projektet har utgjorts av lagring av prover. Prover tagna i 
huvudstudien har lagrats på ALS Seandinavia AB och i så storutstäckning som 
möjligt använts i förklassificeringen. 

1 Mängden massor avser de massor som ska saneras enligt projekteringen. 
z Uppgiften är hämtad ur huvudstudie n. 
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Konsultkostnader 
Vectura Consulting vann båda upphandlingarna. Tre tilläggsarbeten har tillkommit: 

l. Provtagning för avgränsning av föroreningsutbredning 

2. Kompletterande provtagning för avgränsning av föroreningsutbredning 

3. Inventering av kvarnbyggnad 

Konsultens budget enligt anbud 

Miljökontrollprogram 335 610 

Projektering 2 085 125 

Tillägg l 236 990 

Tillägg 2 48 600 

, Tillägg 3 55100 

Totalt 2 761425 
beställningsbelopp 

Sammanställning av projektets konsu!tkostnader: 

Tidsperiod Totalt Fakturerad Avser 
beställnings- kostnad (kr) 
belopp (kr) 

START 2 761425 

2011 jan-dec 18900 Lagring av prover 

2012jan i 6300 Lagring av prover 

2012 mars 4200 Lagring av prover 

2012juni 46450,50 Konsultkostnad {ink/ analyser J 

2012 juli ' 8400 Lagring av prover 

2012 juli i 7125,66 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2012 augustf3 21150,50 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

, 2012 september 67915,30 Konsultkostnad {ink! analyser) 

!2012 oktober 10950,50 Konsultkostnad (ink! analyser] 

' l Konsultkostnad {ink! analyser J l / 2012 november 24576,12 

/z o 12 december 124890,60 / Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2012 december 10500 Lagring av prover 
-

3 Kostnaden är inte rekvirerad. 
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' 

Fortsättning: 

Tidsperiod l Totalt Fakturerad Avser 
beställnings- kostuad (kr) 
belopp (kr) 

2013jan 178024,75 Konsultkostnad (ink! analyser) 

2013 februari 4200 Lagring av prover 

2013 februari 44496,00 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2013 mars 22168 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2013 april 
' 

26100 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2013 juni 224712,89 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2013 oktober 426972,04 Konsultkostnad (ink! analyser J 

2013 december 437056,12 . Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014januari 57550,50 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014 februari 58423,13 Konsultkostnod (ink! analyser J 

2014 mars 27600 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014 april 63100 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014 maj 36060 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014maj 31500 Lagring av prover 

TOTALT 1989 323 

Konsultens kostnad har inte uppgått till budeterat pris. Detta beror på att budgeten 
som angavs i anbudet var räknat på uppgiften i huvudstudien att förklassificeringen 
skulle bestå av 450 SEV (10*10*0,5) m. I verkligheten har det krävts enbart 250 SEV 
för att klassa det område som ingår i åtgärden. Detta har medfört att kostnaden 
blivit lägre än beräknat. 

9 (12) 
2014-06-16 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens kostnader för nedlagt tid 
Nedan följer en sammaställning av kommunens nedlagda tid i projektet. 

Datum Huvudmannaskap Projektledning 

Kr Timmar Kr Timmar 

2012 Februari o 

Mars 5002,5 14,5 o 

April 14145 41 ' o 

Maj 9487,50 27,5 o 
... 

juni 6900 20 2070 6 

Juli o o o o 

Augusti 345 l 517,5 1,5 

September 5520 16 o o 
l 

Oktober 690 2 862,5 2,5 

November 345 l 4140 12 

l December 1725 s 
' 

1207,5 3,5 

2013 januari o o o o 

Februari o o o ' 

Mars 345 l ' 1035 3 
' ' 

April o o 172,5 0,5 

l l Maj 517,50 1,5 o o 

Juni o o 
l 

345 l 
' 

juli l 690 2 1725 
i 

5 

' ' Augusti o o o o 

September o o i o o 

' 

l Oktober l o o 1380 4 

l 
November l 1035 ' l ' 3 o o ' ' 

December 690 2 3105 
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2014 Januari 345 l 1035 3 

Februari o o o o 

Mars o o 2070 6 

April 2070 6 1035 3 

Maj 172,50 0,5 o o 

Juni 2070 6 690 2 

TOTALT 52 295 151 21390 62 

På grund av eftersläppningar i tidredovisningsprogramet är inte uppgifterna i 
kvartalsrapporten helt synkroniserade med uppgifterna i tabellen ovan. 

Kommunens nedlagda tid i projektet har tidredovisats så att Huvudmannaskap 
(1430) och projektledning (1439)har separerats. Under perioden jan-april2012 
särredovisades inte nedlagd tid på korrekt sätt vilket innebär att tid redovisad i 
1439 egentligen tillhörde tid för upphandling dvs huvudmannaskap enligt 
länsstyrelsens tilldelningsbeslut r tabellen ovan har det justerats. 

I kvartalsrapport Q2 2012 rapporterades att 12 timmar var nedlagda som 
projektledning, 6 av dessa tillhörde dock huvudmannaskap vilket också har justerats 
i tabellen ovan. 

Sammanställning av kostnader i projektet 
l Konsultkostnader l 1 989 323 

' 

Kommunens nedlagda tid 21390 
projektledning 

Projektets totala 2 010 713 
kostnad 

Kommunen har vid tre tillfällen 2012-08-07, 2012-012-18 och 2013-12-16 
rekvirerat 75% av förbrukade konsultkostnader, totalt 1 041 742,755 kronor inom 
projekter. Återstående 25 %samt kostnader därefter och ersättning för kommunens 
tid inom projektledning kommer att rekvireras i separat skrivelse. 

Konsultkostnad i augusti 2012 är inte med i vare sig rekvisitionen i augusti eller 
december 2012 på grund att den hamnade mitt emellan i utskrifterna från 
ekonomisystemet Denna kostnad kommer också rekvireras i slutrekvisitionen. 
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SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 

Lisa Granström 

tf kontorschef 

Bilagor: Utdrag ur ekonomisystemet 
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SKRIVELSE 

Länsstyrelsen i Västmanland 
Miljöenheten 
821 86 VÄSTERÅS 

slutrekvisition av statliga bidragsmedel för genomförande av 
förberedande åtgärder inför efterbehandling, fd Sand Såg och 
Kvarns, Sand 1:26, Sala kommun 

l (4) 
2014-06-16 
SKRIVELSE 

JENNY SIVAR$ 
DIREKT: 0224-74 7410 

Länsstyrelsen beslutade 2011-09-27 att vidareförmedla bidrag om högst 4 500 000 
kronor för genomförande av förberedande åtgärder inför efterbehandling av 
fastigheten Sand 1:26, Sala kommun. Projektet är nu avslutat och detta är 
slutrekvisitionen för projektet. 

TIDIGARE UTBETALNINGAR 
Sala kommun har vid tre tidigare tillfällen rekvirerat pengar för förbrukade 
konsultkostnader i projektet. Enligt länsstyrelsens beslut kan 75% av förbrukade 
konsultkostnader betalas ut innan projektet avslutas. 

l Datum för . Konsultkostnader l Utbetalt (75 o/o) l Återstår 
rekvisition 

2012-08-07 91 376,16 68 532,12 22 844,04 

2012-12-18 222 882,02 167161,50 55 720,52 

2013-12-16 l 074 732,18 806 049,135 268 683,045 

Summa: 1388 990,36 1041742,755 . 347 247,605 

l 
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FÖRTECKNING ÖVER FAKTUROR FROM 2013-12-15 
Bokföringsdatum Kostnad Mottagare 

201208031 21150,50 Vectura consulting AB 

20131223 217 757,62 Vectura consulting AB 

i 20131204 87 190,15 Vectura consulting AB 

20140113 57 550,50 Vectura consulting AB 

20140213 58 423,13 Sweco 

20140314 27 600,00 Sweco 

20140415 63 100,00 Sweco 

20140513 36 060,00 Sweco 

20140528 31 500,00 ALS 

Summa: 600 331,90 

Kopior på fakturorna finns i bilaga l. 

KOMMUNENs KOSTNADER KOPPLAT TILL NEDLAGD TID FÖR 
PROJEKTLEDNING 
Enligt länsstyrelsens tilldelningsbeslut punkt 5 kan kommunen få bidrag för den tid i 
projektet som kan hänföras till projektledning. Kommunen har tidredovista nedlagd 
tid separat i det tidrapporteringssystem kommunen använder. Projekt 1430 är 
huvudmannaskap Sand såg och kvarn och projekt 1439 projektledning Sand såg och 
kvar. Under perioden l januari- l april redovisades dock all tid på 1439 trots att all 
den tiden härrör till huvudmannaskap. Detta har justerats i tabellen nedan. 

Av tabellen framgår att 62 timmar bidragsberättigade vilket motsvarar en kostnad 
på 21 390 kronor. 

1 Av misstag ej medtagen i rekvisition 2012-12-18 

j 
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Datum Huvudmannaskap 

Kr /Timmar 

2012 Februari 

Mars 5002,5 14,5 

April 14145 41 

Maj 9487,50 27,5 

Juni 6900 20 

juli o o 

Augusti 345 l 

September 5520 16 

Oktober 690 2 

November 345 l 

December l 1725 5 

2013 Januari o o 

Februari o o 

Mars 345 1 

April o o 

Maj 517,50 1,5 

Junl ' o o 

Juli 690 2 

' Augusti o o 

September l 0 o 

j Oktober l o o 

November 1035 3 

December 690 2 

2014 januari l 345 1 

l 
Februari l o o 

Mars l o o 

April 2070 6 

Maj 172,50 0,5 

Juni 2070 6 

l TOTALT l 52 295 151 

' 

Projektledning 

Kr Timmar 

o 

o 

o 

o 

2070 6 

o o 

517,5 1,5 

o o 

862,5 2,5 

4140 12 

1207,5 3,5 

o o 

o 

1035 3 

172,5 0,5 

o o 

i 345 l 

11725 5 

' l o o 
' 

o o 

1380 4 

o o 

3105 ' 9 

1035 3 

o o 

2070 6 

1035 3 

o o 

690 2 

21390 62 

' 
'· 
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REKVISITION 
Sammanställning av kostnader som är bidragsberättigade: 

25 % av tidigare rekvisitioner 34 7 24 7,605 kronor 

Fakturor som inte tidigare rekvirerats 600 331,90 kronor 

Bidrag för kommunens nedlagda tid 21 390 kronor 
1 projektledning 

Summa som rekvireras l 968 969,50 kronor 

Bidraget ska betalas ut till plusgironummer 123910-2 

Kontohänvisning: 15-165 

Bilagor: 

l. Kopior på fakturor som inte tidigare rekvirerats. 

2. Utdrag ur kommunens ekonomisystem 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 

'V ''f;(- /
/L/}4; c.)~}{{j{_C,L ,_ 

Lisa Granström 
tf kontorschef 

k
' () 

f ~t;tv) \;,_\ __ .-_-_._· -···.•~ 
1 

1 
nny Si/Zg'iJ 

\ fniljöingenjör 
-· l! 

/ 
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3 Förslag till reviderade lokala Riktlinjer kring medarbetares pensionsvillkor i Sala kommun 

Ärendet har behandlats i arbetsgivarutskottet 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Lars-Göran Carlsson 

Ink. 2014 -06- 1 2 

Kommunstyrelsen 

Förslag till reviderade lokala riktlinjer kring medarbetares 
pensionsvillkor i Sala kommun 

Allmänt 

Pensionsavtalet KAP-KL innehåller möjligheter för arbetsgivaren tilllokala beslut och 
överenskommelser. 

l syfte att skapa flexibilitet, enhetlighet och tydlighet avseende dessa möjligheter har 
kommunen beslutat om riktlinjer vid pension vilka beskrivs närmare i denna 
tillämpningsanvisning. 

De lokala riktlinjerna är ett led i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Flertalet pensionsförmåner är dock ingen rättighet för medarbetaren utan kan endast 
erbjudas efter individuell prövning av arbetsgivaren. 

Pensionsförstärkning vid förtida uttag enligt överenskommelse 

Medarbetare som avgår med förtida uttag av tjänstepension kan efter individuell 
prövning av arbetsgivaren erbjudas ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. 
Arbetsgivaren kan överväga ett tilläggsbelopp vid personal-och 
verksamhetsförändringar, omorganisationer, rationaliseringar, entreprenad, 
personalminskningar samt i situationer där medarbetare på grund av arbetets krav vid 
sjukdom inte klarar av att fortsätta i sin anställning. Ett annat skäl kan vara att 
säkerställa att kompetensväxling sker på ett säkert sätt för personalförsörjningen i 
kommunen. Medarbetare ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst 10 års 
sammanhängande anställningstid inom kommunen i direkt anslutning till 
pensionsavgången. 

Tilläggsbeloppet beräknas till15% av den fasta månadslönen vid avgångstillfället, dock 
högst 3 300 kronor i månaden multiplicerat med sysselsättningsgraden vid 
avgångstillfället. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, utan indexering. 
Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från avgången och längst till månaden 
före 65 års ålder. Beloppet är skattepliktigt för medarbetaren. 
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Anställningen upphör i samband med pensionsavgången och inget ytterligare 
tjänstepensionsintjänade sker därefter. Medarbetare som avgår med förtida uttag av 
tjänstepension och erhåller pensionsförstärkning vid pensionsavgången, ska oavsett när 
den sker efter 61 års ålder fram tills ålderspension för närvarande vid 65 års ålder, inte 
återanställas i kommunen då det skulle motverka syftet med möjlighet till 
överenskommelse om förtida pensionsavgång. Likaså ska medarbetare som erhållit 
pensionsförstärkning inte återanställas i kommunen efter uppnådd ålderspension för 
närvarande 65 år. Kostnaderna för pensionsförstärkning vid förtida uttag bestrids av 
verksamheten. 

Beslut om pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott efter 
framställan från verksamheten. 

Särskild avtalspension enligt överenskommelse 

Hel särskild avtalspension 

Med särskild avtalspension avses pension före 65 års ålder. Särskild avtalspension 
är ingen rättighet för en medarbetare utan en möjlighet för kommunen att 
underlätta vid personal-och verksamhetsförändringar, omorganisationer, 
rationaliseringar, entreprenad, personalminskningar, i situationer där medarbetare 
inte på grund av arbetets krav klarar av att fortsättas i sin anställning genom att 
erbjuda medarbetare att gå i hel pension utan att de förlorar av sin intjänade 
pension. Ett annat sätt kan vara att säkerställa att kompetensförsörjningen sker på 
ett säkert sätt för personalförsörjningen i kommunen. 

l den mån arbetsgivaren finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension, sker 
detta med stor restriktivitet och ska vara till gagn både för kommunen och 
medarbetaren i enlighet med följande riktlinjer. 

Riktlinjer för beviljande av särskild avtalspension 

Särskild avtalspension kan användas i kommunen som en arbetsgivarventil för att 
underlätta personalförändringar i kommunen i ovanstående situationer. 

Medarbetare ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande 
anställningstid i kommunen i direkt anslutning till pensionsavgången. 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) 
enligt KAP-KLs regler. 

Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och 
med kalendermånaden innan den då medarbetaren fyller 65 år eller den tidigare 
månad då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 ochfeller förmånsbestämd 
ålderspension från kommunen börjar betalas ut. 
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Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter 
för avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 av 
pensionsunderlaget för varje kalendermånad som medarbetaren har sådan särskild 
avtalspension. 

För medarbetare som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd 
ålderspension ska tiden frän avgången intill kalendermånaden före 65-årsdagen 
tillgodoräknas som pensionsgrundande. 

Särskild avtalspension samordnas med förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst 
motsvarande två prisbasbelopp per år undantas dock från samordning. Medarbetare 
är skyldig att enligt kommunens anvisningar lämna de uppgifter om 
samordningsbara ersättningar, förvärvsinkomster med mera som är nödvändiga för 
beräkning av pension. 

Kostnaderna för särskild avtalspension bestrids av verksamheten. Avgång med 
särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och 
avtalsförsäkringar. l samband med överenskommelse om särskild avtalspension 
upphör anställningen i kommunen. 

Medarbetare där överenskommelse om pensionsavgång med särskild avtalspension 
träffas, ska oavsett när den sker efter 61 års ålder fram tills ålderspension, för 
närvarande 65 års ålder, inte återanställas i kommunen då det skulle motverka 
syftet med möjlighet till överenskommelse om förtida pensionsavgång. Likaså ska 
medarbetare som erhållit pensionsavgång med särskild avtalspension inte 
återanställas i kommunen efter uppnådd ålderspension, för närvarande vid 65 år. 

Beslut om särskild avtalspension fattas av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
efter framställan från verksamheten. 

Detta förslag har varit föremål för beredning i kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta 

att fastställa dessa lokala riktlinjer kring medarbetares pensionsvillkor för 

~mun en 

Lars-Göran Carlsson 
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Ärendet har behandlats i arbetsgivarutskottet. 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

Förslag till policy mot mutor, korruption och jäv 

INLEDNING 

l (l) 
2014-08-05 

SKRIVELSE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 2 o 
Oiarienr .::2.014. /00-:=t-JAktbilaga i 
Opb; l 

Representanter för Sala kommun, såväl anställda som förtroendevalda, ska agera 
professionellt och föredömligt. 

l syfte att förebygga förekomst av mutor, korruption och jäv- eller misstanke 
därom- föreslås bifogad policy. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta "Policy mot mutor, korruption och jäv" 

Sala kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Jane Allansson 
Personalchef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
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POLICY 

Korruption, mutor och jäv 

Vision 
Alla anställda och förtroendevalda inom Sala kommun ska ha ett sådant 
förhållningssätt att ingen ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av 
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Anställda och förtroendevalda i 
Sala kommun är medvetna om risker och agerar sakligt och opartiskt för att 
förhindra att utsättas för mutor och korruption. Därmed kan medborgare i Sala 
kommun känna förtroende för att Sala kommuns anställda och förtroendevalda 
verkar utan att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål. 

Definition 
Korruption innebär missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom 
tagande av mutor men även genom jäv. En muta är en otillbörlig förmån/belöning 
för tjänsteutövning. Det är otillbörligt att ge och ta emot en förmån som förknippas 
med att mottagaren i sin tjänsteutövning ska handla på ett visst sätt. Även om risken 
för påverkan är liten så är handlingen otillbörlig. 

Lag/avtal 
Bestämmelser om mutor behandlas i flera olika Jagar. straffbestämmelser finns i 
Brottsbalken och omfattar alla arbetstagare, därtill finns bestämmelser i Lagen om 
offentlig anställning 22 §, Aktiebolagslagen 9 kap, Skatteförfarandeordningen. Sala 
kommun följer även Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) vägledning om 
mutor och jäv. 

Förhållningssätt 
Det grundläggande förhållningssättet för Sala kommuns anställda och 
förtroendevalda ska vara att inte ta emot eller ge gåvor eller andra förmåner i sin 
tjänsteutövning. Vid ett erbjudande om gåva/förmån görs en samlad bedömning av 
omständigheter som har betydelse i sammanhanget. Vid tveksamhet kring vad som 
gäller i ett enskilt fall ska anställd vid Sala kommun alltid kontakta närmsta chef för 
vägledning. Respektive verksamhet ansvarar för att säkerställa att det finns 
verksamhetsanpassade förhållningssätt kring mutor och korruption, utan att det 
strider mot denna policy eller gällande lag. 

Aktbliaga 
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Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektiv
trafik i Sala kommun 

INLEDNING 
Information om senast genomförda förändringar i Riktlinjer för handläggning av 
särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/6/9, missiv 
Bilaga KS 2014/6/10, reviderade riktlinjer 

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. Handläggarna Berith Petters
son och Annelie Mattsson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderade Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun, Bilaga KS 2014/6/10. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderade Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun, Bilaga KS 2014/6/10. 
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kommunstyrelsen 
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Under december 2013 gav Kommunstyrelsens ordförande ett muntligt uppdrag att 
se över riktlinjerna för särskild kollektivtrafik, om behov föreligger gällande 
komplettering färdtjänst specialfordon och färdtjänst som arbetsresa. 

Riktlinjerna har reviderats under rubrik: 

4. Färdtjänst 4.1.3 Resa i annan kommun, 4.1.4 specialfordon, 4.1.9 Färdtjänst som 
arbetsresa, 4.1.10 Avgift för färdtjänst 8. Dagvårdsresor samt 9 Resor till daglig 
verksamhet. 
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l.ORGANISATION 
Sala kommun har gemensam organisation för samhällsfinansierade resor from 
2011. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd med ansvaret för kollektivtrafik samt 
särskild kollektivtrafik. Handläggning av ansökningar av färdtjänst, riksfärdtjänst, 
resor till daglig verksamhet, dagvårdresor, samt skolskjutsar sker hos 
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. 
Beslut fattas av handläggare med delegation att utreda och fatta beslut i ärendet 
Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta avsedd blankett 
Ansökningsblankett kan fås av Kommunstyrelsens förvaltning på enheten för 
planering och utveckling, alternativt hämtas på kommunens hemsida eller hos 
information Sala. 

Kommunen är medlem i Samtrafik (Västmanlands Samtrafikförbund). De ansvarar 
för planering och drift av den samhällsbetalda anropsstyrda trafiken. 
Färdtjänstbeställningar görs till beställningscentralen, Samtrafik i Västmanland. 
Sala kommun anlitar Riksfärdtjänsten Sverige AB för anordnande av beslutade 
riksfärdtjänstresor samt resa i annan kommun. Grundskolans skolskjuts utförs av 
upphandlade transportörer eller med linjetrafik. Elevresor med skolkort inom 
gymnasieskolan utförs huvudsakligen med linjelagd kollektivtrafik. 

Z. VILJEINRIKTNING 
En gemensam organisation ska förstärka förutsättningarna för ökad effektivitet 
gällande samhällsfinansierade transporter. Den ger möjlighet till 
större/gemensamma upphandlingar för särskild kollektivtrafik, större samordning 
av resandet samt vidareutvecklingjanpassning av kollektivtrafiken till flera 
målgrupper. Detta bör leda till förbättrad tillgänglighet och användande av 
kollektivtrafiken, ökad samordning och minskat resande med den särskilda 
kollektivtrafiken. Resandet ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga i 
syfte att bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. 

Genom centraliserad handläggning och beslut av färdtjänst, riksfärdtjänst, 
skolskjuts, elevresor, resor till daglig verksamhet samt dagvårdresor ska 
transportperspektivet förstärkas. Möjligheten till samordningsvinster ska öka 
mellan olika typer av resande, samt att handläggning och individuella beslut om 
skolskjuts ska fattas av handläggare i och med nya skollagen from 2011-07-01. 

Riktlinjerna ska i första hand vara ett stöd för handläggarna. Riktlinjerna ska 
komplettera och förklara lagtext, förarhetsuttalanden och rättspraxis. Riktlinjerna 
ska därmed bidra till en rättvis och likställd behandling. 

3. KOLLEKTIVTRAFIK 
Den l januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. I varje län har det 
inrättats en ny kollektivtrafikmyndighet Landstinget och kommunerna i 
Västmanland har kommit överens om att Landstinget har ansvar och utgör 
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kollektivtrafikmyndighet Under nämnden har en regional trafikberedning bildats, 
där landstinget och samtliga kommuner i länet är representerade. 
Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik, kommunerna beställer 
stadstrafik, lokallandsbygdstrafik, kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik 
av kollektivtrafiken och ansvarar for det ekonomiska underskott som uppkommer 
av beställd trafik. 

3.1 Linjelagd kollektivtrafik 
Linjelagd kollektivtrafik körs enligt tidtabell. Linjerna binder ihop Sala tätort med 
landsbygden. Inom Sala tätort finns Silverlinjen måndag-lördag. 

3.2 Kompletteringstrafik 
Kompletteringstrafik erbjuds områden som har ett gångavstånd som överstiger 
1 200 meter till en hållplats med ett visst minimiutbud av resor. Trafiken utförs 
helgfri måndag-fredag mellan kl. 09.00-14.30. 
Med ett minimiutbud avses minst en avgång i varje riktning helgfria vardagar mellan 
kl. 08.00-18.00 med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan 
påbörjas. 
I de fall där ordinarie linjetrafik förekommer endast vissa veckodagar, medges 
kompletteringstrafik endast de dagar då linjetrafiken inte går. I sådana fall, medges 
endast en tur- och returresa per vecka med kompletteringstrafiken. 
Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd, helst dagen innan. Resan ska göras 
till närmsta ort inom Västmanlands län som har ett basutbud av handel och service, 
t ex. bank, post och vårdcentral. Resa medges till eller från adress där beställaren är 
mantalsskriven. Två tur -och returresor per vecka får göras med 
kompletteringstrafiken. Fyra stycken separata enkelresor medges inte. I samband 
med beställningen ska även returresan beställas. Priset för resan är detsamma som 
gällande busstaxa. 

3.3 Anropsstyrd trafik 
I Västmanlands lokaltrafiks ordinarie trafikutbud finns trafik som endast körs mot 
förbeställning. I VL:s turlista finns en markering med T el. A på vissa linjer och turer. 
Den turen måste förbeställas senast 60 minuter före avresa och körs då med taxi. 
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4. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

4.1FÄRDTJÄNST 
Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) 

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge personer med varaktiga funktionshinder 
möjligheter att förflytta sig i samhället. Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del 
anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder. Det innebär att resor 
kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och 
med färdtjänst. 

4.1.1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av färdtjänst är utformade utifrån färdtjänstlagen och 
dess inriktning och syften, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. 

Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitiskt fråga i syfte att bidra till 
en tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänst ska 
betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet och ett komplement till 
linjetrafiken. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform. 

Vem har rätt till fårdtjänst? 
För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Sala kommun. 

Endast personer med ett stadigvarande funktionshinder som inte är kortvarigt kan 
beviljas färdtjänst. Funktionshindret kan bero på både fysiska som psykiska 
svårigheter eller kombinationer av dessa. Funktionshindret anses stadigvarande om 
det kan bedömas ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Funktionshindret ska 
även regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik. 
I områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för 
personer med funktionshinder beviljas som regel inte resor med färdtjänst. 

Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Utvecklingsstörda med 
påtagliga svårigheter att orientera sig kan beviljas färdtjänst, såvida 
orienteringssvårigheterna inte enbart gäller enstaka mål. 
Psykiska problem, ex olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de fall 
problemen kan uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt 
exempelvis av specialistläkare. Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i 
sig är målet ex vid ångestdämpande terapi vid psykiska problem eller orostillstånd. 

En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med 
ytterligare funktionshinder utgöra grund för färdtjänsttillstånd. Bedömningen för 
den enskilde personen är alltid individuell och utgår från gällande lagstiftning. 

Barns rätt till färdtjänst 
Barn i detta sammanhang är personer under 18 år. En individuell bedömning ska 
göras, i bedömningen ingår en jämförelse med personer i jämförbar ålder. Barn 
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under 10 år beviljas som regel inte resor med färdtjänst I den åldern reser barn i 
allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare_ 

Färdtjänst kan dock bli aktuellt om barnet pga. sitt funktionshinder har 
skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktions
nedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafiken trots medverkan av 
förälder eller annan vårdnadshavare. Vid bedömningen av barns rätt till färdtjänst 
görs en jämförelse med barn i motsvarande ålder. Om barnet beviljas färdtjänst har 
förälder eller annan vårdnadshavare rätt att medfölja barnet vid resa. Avgift utgår 
enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

4.1.2 När kan färdtjänst inte beviljas? 
Färdtjänst beviljas inte pga. att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till 
busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i 
sig berättigar till färdtjänst 
Färdtjänst kan heller inte beviljas för transporter som av någon anledning bekostas 
av det allmänna. Hit kan räknas skolskjuts eller sjukresor och det kan även handla 
om att ersättning utgått för extrakostnader vid olyckor eller att personen fått 
utbetalt medel för specialanpassning av bil. Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga 
funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga funktionshinder t.ex. sådana som är 
orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst I vissa fall kan personen få sina 
reskostnader täckta av försäkringsbolag. 

Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna 
svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara 
berättigad till färdtjänst 

Färdtjänst bör inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering är avslutad 
om det inte kan visas att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
som överstiger 3 månader samt medför väsentliga svårigheter med förflyttning eller 
användande av allmänna kommunikationer. Funktionshinder som är varaktiga men 
endast medför väsentliga svårigheter under kortare perioder berättigar som regel 
inte till färdtjänst. 

4.1.3 Den kommunala färdtjänsten innehåll och omfattning 
Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är 
upphandlade för samhällsbetalda resor. Resorna samordnas vilket innebär att 
resenären måste beräkna extra tid för det Den färdtjänstberättigade ska ha 
möjlighet att göra det antal resor han/hon har behov av. 

Trafikregler 
Färdtjänstresor ska ske på samma villkor som den vanliga kollektivtrafiken i länet 

Med färdtjänst i Sala kommun får den färdtjänstberättigade normalt resa obegränsat 
antal resor inom kommunens gränser samt 30 km utanför kommungränsen. 
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Avbrott i färdtjänstresa 
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att t.ex. lämna 
post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 

Utvidgad fårdtjänst 
Färdtjänstresa med särskilda skäl 
Den utvidgade färdtjänsten innebär att den färdtjänstberättigade kan söka tillstånd 
för resor, utöver vad som gäller om resor i kommunen och 30 km utanför 
kommungränsen, i form av resa i annan kommun. Förutsättningar för att bevilja 
färdtjänst ska föreligga för att utvidgad färdtjänst ska kunna komma ifråga. 

Resa i annan kommun 
Den färdtjänstberättigade får göra högst 30 enkelresor per år i andra kommuner. 
Färdtjänsthandläggaren kontaktas senast en vecka före avresa, för att erhålla 
biljetter i tid. 

4.1.4 Färdsätt 
Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med 
föreskrifter om vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår. 
Färdtjänstresor inom Sala kommun kan ske med olika fordon beroende av den 
enskildes funktionshinder och vilka färdmedel som finns på aktuell ressträcka. 

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt 
utanför kommunens ansvar. 

Ensamåkning/resor utan samåkning 
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 

Specialfordon 
Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil, kan 
istället få färdtjänst med specialfordon (handikappbuss). 
Att bevilja färdtjänst med specialfordon enligt färdtjänstlagen 9§ grundas på behov 
under själva resan och inte om vad som ska göras eller uträttas då resenären nått 
resmålet. Färdtjänstlagen lämnar inte något utrymme för andra överväganden än 
dem som har med själva funktionshindret att göra. 1 Efter särskild prövning kan Sala 
kommun bevilja specialfordon för personer med av landstinget förskrivna 
förflyttningsfordon. 

För att få med sig vissa nödvändiga hjälpmedel, är det viktigt att det anges vilken typ 
av fordon den funktionshindrade måste använda. Någon bestämmelse i 
färdtjänstlagen om detta finns inte, utan lagen avser att tillhandahålla 
ändamålsenligt fordon för den enskilde, utifrån typen av funktionshinder. 
För att garantera trafiksäkerheten måste permobilen och dylikt, vara utformade på 
ett sådant sätt, att den kan förankras på ett säkert sätt under resan. I annat fall kan 
resan inte genomföras. Även trafiksäkerheten för resenären måste kunna garanteras 

l Kammarrättsdom 2008·04·03 mål nr 6304·07, kammarrättsdom 2009·04·28 mål nr 7819·08 
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genom säkerhetsbälte el. dylik förankring. Resenär ska förflytta sig till 
handikappfordonets säte när chauffören så kräver ur trafiksäkerhetssynpunkt ex. 
vid transport i vissa modeller av förflyttningsfordon. 

Service och hjälp vid färdtjänstresa 
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan 
adress med normal taxiservice utifrån behov, dvs. att chauffören hjälper resenären i 
och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entredörr i markplan samt hjälp 
med handbagage och hjälpmedel. Är resenären beroende av rullstol vid 
förflyttningar men kan stå upp och ta sig in i bilen, så hjälper chauffören till med att 
vika ihop rullstolen och ta den med i bagageutrymmet. 

Bagage 
Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna 
kommunikationer, normalt 2 kassar j väskor, utöver det kan nödvändiga hjälpmedel 
medföras. 

Pälsdjur 
Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under färden, om inte särskilda skäl 
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara en synskadad persons behov av ledarhund. 
Om tillstånd ges ska hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. 
Combiutrymme kan anvisas. 

Hjälpmedel 
Svenska Transportarbetarförbundet kräver att chaufförer inte ska behöva bära 
passagerare där det saknas hiss eller där lämpliga hjälpmedel inte finns med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen zsamt arbetsmiljöverkets författningssamling3 . 

Det ska finnas tillgång till lämpliga hjälpmedel och teknisk utrustning för att 
garantera en säker transport. För de resenärer där hjälpmedel av någon anledning 
inte fungerar eller inte går att använda bör handläggaren diskutera en framtida 
lösning. 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav4 

Förutom transporten från hämta-adressen tilllämna-adressen ingår i uppdraget att 
ge kunden följande service som skall erbjudas utan begäran från kunden: 

• hjälp in och ur fordonet 
• hjälp med handbagage och hjälpmedel (rollator, kryckor etc) 
• hjälp tilljfrån ytterdörr eller motsvarande 
• hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) 

2 2 kap.1 §, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § 
3 1998:1 
4 Ur Förfrågningsunderlag Samhällsbetald anropsstyrd trafik 2011-2016. 
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För kund som är berättigad till ytterligare service, t ex hjälp in och ur lägenhet, 
till/från vårdinrättning/avdelning etc, skall sådan hjälp ges enligt särskild 
instruktion i körordern. Ersättning för generell och särskild service utgår enligt 
väntetidstaxan. 

Verksamheten ställer stora krav på förarpersonalens kompetens. Av särskild vikt är 
att förarna dels har kunskaper och kännedom om de särskilda servicekrav som 
dessa transporter ställer, dels god kännedom om att hitta till rätt adress och därvid 
välja snabbaste väg. 

Föraren skall vara väl förtrogen med, och vid varje avsett tillfälle använda, den 
tekniska utrustning som finns för att garantera en säker i- och urlastning samt 
transport av kunder med speciella krav (säkring av lyft, fastsättning av rullstolar m 
m). 

4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa 
Medresenär 
Färdtjänstberättigad har rätt att i mån av plats ta med sig en (l) medresenär samt 
egna barn under 12 år. Maximalt 3 personer, inkl den färdtjänstberättigade. Vård 
och omsorgsförvaltningens personal som åker med under arbetet betalar ingen 
avgift. Avgift utgår i övrigt enligt gällande bestämmelser och taxa. 

Ledsagare vid färdtjänstresa 
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till ledsagare om det krävs för att resan ska 
kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla 
inte är tillräcklig. Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till 
ledsagare. Bedöms sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd 
adress på egen hand kan ledsagare inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka 
resmål. 

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda: 
• Omfattande orienteringssvårigheter 
• Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjälp 
• Kan inte sitta utan stöd 
• Övriga speciella skäl 

Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 

4.1.7 Ansökan och beslut om färdtjänst 
Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta 
beslut om färdtjänsttillstånd. Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta 
avsedd blankett. 
Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av 
färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt§ 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd 
återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får 
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också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 

Utredning 
Det huvudsakliga beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den 
sökande och handläggaren. 
I utredningen ska information finnas om 

• Vilka funktionshinder som finns, deras varaktighet samt konsekvenser 
• Om insats i form av funktionsträning kan vara aktuellt att pröva som 

åtgärd. 
• Möjlighet att ta sig in ijut ur buss (handikappanpassad) 
• Syftet med att resa, vilket/vilka mål ska uppnås med insatsen? Kan dessa 

mål uppnås utan insatsen? 
• Tidigare resmönster j resesätt 
• Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller 

som frivilliginsats? 
• Behov av specialfordon 
• Om resan bekostas av det allmänna 

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska 
dokumenteras. 

Läkarutlåtande 
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt 
tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person 
med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om 
osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand 
och använda allmän kollektivtrafik kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett 
läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en 
del av ett vidare beslutsunderlag. Om så behövs ska specialistläkareutlåtande 
begäras. 

Beslut 
Beslutet ska innehålla bl. a. vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid. 
Handläggaren väljer på vilket sätt beslutet ska delges. 

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett ev. avslag ska t.ex. 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. 
Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas. 

Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning 
Vid beslut om färdtjänst bör giltighetstiden fastställas till som minst 3 månader och 
som mest fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast 
möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. 

Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av 
färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna 
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genomföra resor kan ändå vara värdefull. Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till 
personer med behov av färdtjänst med beslut om särskilt boende för äldre. 

Beslut kan även tidsbegränsas att gälla perioder. l de fall den sökande har 
förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut 
fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 
1 november till 30 april. 

4.1.8 Avslag/överklagande 
Vid avslag helt eller delvis ska beslutet alltid motiveras. Information om hur man 
överklagar ska alltid följa avslagsbeslutet en s.k. besvärshänvisning. 
Den som inte är nöjd med Kommunstyrelsens beslut kan överklaga till 
Förvaltningsrätten i Uppsala via Kommunstyrelsen. Överklagandet ska vara 
skriftligt och utöver personuppgifter, innehålla vilket beslut som överklagas och hur 
man vill att det ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till: Sala kommun, 
Kommunstyrelsens förvaltning enheten för planering och utveckling, BOX 304, 
733 25 Sala, inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. 

4.1.9 Färdtjänst som arbetsresa 
Den färdtjänstberättigade kan söka färdtjänst för arbetsresa i kommunen och resa 
max 30 km utanför kommungränsen. I förekommande fall kan enskild prövning 
göras för resor utöver 30 km. Med arbete avses förvärvsarbete på den öppna 
marknaden. Arbetsresor beviljas endast om resandet medför så stora svårigheter 
eller kostnader att det annars innebär ett hinder i anställningen. Färdtjänst i form av 
arbetsresor begränsas till arbetsdagar med resa mellan arbetsplatsen och hemmet. 
Beslutet kan tidsbegränsas till del av året ex. grundat på svårigheter med 
förflyttning under vintertid. 

4.1.10 Avgift för färdtjänst 
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänst5 för den 
färdtjänstberättigade och för medresenär. Om två färdtjänstberättigade reser 
tillsammans betalar båda vardera en egenavgift. Som medresenär räknas person 
som inte är färdtjänstberättigad eller ledsagare. Förälder till barn med färdtjänst ses 
som medresenär, oavsett barnets ålder. Personal inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar ingen avgift då de åker med i tjänsten. 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen buss/tåg inom zon B för resa inom Sala kommun 
och pendlarkort vuxen buss/tåg zon V för resa max 30 km utanför Salas 
kommungräns. Betalning för resorna görs i förskott liknande inköp av 
månadskort/pendlarkort Om uppehåll eller avslut i resandet ska göras kommande 
månad, ska avbeställning göras av personen själv eller god man till handläggarna i så 
god tid som möjligt, dock innan månadens början för att månaden ska bli 
betalningsfri. 

s KF§60 Dnr 2006.127 
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Egenavgiften för resa i annan kommun är 25 % av taxameterpriset, dock lägst 30 kr. 

4.2 RIKSFÄROTJÄNsT 
Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst6 

Riksfärdtjänst är resor som sker från Sala kommun till annan kommun tur ochfeller 
retur. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna själva transporten. 
Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes 
funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. 
Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande 
resa med billigaste allmänna kommunikation kostar. Förutsättningarna för rätt till 
riksfärdtjänst är därmed annorlunda jämfört med färdtjänst. 

Riksfärdtjänstresa kan ske med 
• Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer 
• Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.1 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av riksfärdtjänst är utformade utifrån lagen om 
riksfärdtjänst, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. Kraven för 
tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 

Vem har rätt till riksfärdtjänst?7 
Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Det 
innebär att personen måste vara folkbokförd i kommunen. 

Funktionshindret ska vara stort och varaktigt. Funktionshindret bör därmed ha en 
beräknad varaktighet av minst 6 månaders. Enbart hög ålder, mindre 
funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna svårigheter att resa med den 
reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad. 

Funktionshindret ska medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. 
Resor ska vidare inte kunna genomföras på egen hand med allmänna 
kommunikationer och med den service som normalt kan fås av trafikföretaget9 . 

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas 
• Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala 

resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan 
göras utan ledsagare. 

• Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan 
enskild angelägenhet. 

6 SFS 1997:735 
7 Enligt 4§ 

8 Enligt l§ 
9 Enligt 5§ 
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• Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan 
• Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

Barns rätt till riksfärdtjänst 
Barn under tio (10) år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst l den åldern reser 
barn i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

4.2.2 När kan inte riksfärdtjänst beviljas? 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. 
Kortvariga funktionshinder t.ex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte 
till riksfärdtjänst 

Funktionshinder som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder 
berättigar som regel inte till riksfärdtjänst Först efter behandling eller 
rehabilitering som visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
om minst 6 månader kan Riksfärdtjänst beviljas. 

Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i 
sig berättigar till riksfärdtjänst Riksfärdtjänst beviljas alltså inte pga. att tågtiderna 
inte passar. 

Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst 
beviljas. Bedöms sökande klara en tågresa med ledsagares hjälp kan inte 
riksfärdtjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt. 
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning 
bekostas av det allmänna. l vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av 
försäkringsbolag. 

När det gäller riksgymnasium för funktionshindrade bekostar CSN ett visst antal 
hemresor. När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja 
ytterligare resor i form av riksfärdtjänst mellan studieorten och hemorten. 

Behov av resor som uppkommer i samband med att en person blir placerad i ett 
boende eller i en vårdform i Sala kommun av annan nämnd berättigar inte i sig till 
riksfärdtjänst 

4.2.3 Färdsätt 
Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt1°. 

Tåg med ledsagare 
Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till 
den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tågresa med ledsagare ska 
prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade 
handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen är helt 

10 Enligt 7§ 
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rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker_ Tågtrafiken 
handikappanpassas fortlöpande. 
Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. 
Beslut om tågresa kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att 
resenären ska komma ända fram till besöksadressen. 

Flyg 
Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har 
generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns oftast 
extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa 
komma att kompletteras med tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. 

Färdtjänstfordon hela resvägen 
Tillstånd att åka färdtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte 
ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa 
med allmänna kommunikationer. 

Samåkning 
Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på 
grund av samåkning med andra färdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte 
särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigareläggas eller 
senareläggas i samråd med resenären_ Hur stor förskjutning i tid som är möjligt och 
rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. 

Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 
Resorna sker oftast med anpassade färdtjänstfordon, t.ex. minibuss med ramp eller 
lift. 

4.2.4 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa 
Medresenär 
Vid tåg- och flygresor finns inga begränsningar på antal medresenärer. 
Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. 

Vid resa med färdtjänstfordon får max 3 personer följa med. Större fordon än vad 
som krävs pga. resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas. Avgift utgår 
enligt gällande taxa. 

Ledsagare 
Avgiftsfri ledsagare kan beviljasll. Många funktionshindrade kan använda den 
reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa 
fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god 
service att synnerliga skäl ska föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor. 
Särskilda skäl bör föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med 
färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att 
föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av 

11 Enligt6§ 
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personligt slag. För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för 
uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. 
För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva 
resan som ger rätt till hjälpen. Hjälpbehov före och efter resa ger i sig ingen rätt till 
ledsagare. 

Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. 
Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande får själv ordna en 
person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa 
upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt 
riksfärdtjänstfordon hela vägen. 

4.2.5 Ansökan 
Ansökan om riksfärdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och 
fatta beslut om riksfärdtjänsttillstånd. 

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska inlämnas i god tid, i normalfallet senast 3 
veckor, före avresan. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller 
ännu längre då riksfärdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter. 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.6 Egenavgift för riksfärdtjänst 
Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar 
normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Avgiften tas ut i samband 
med resans genomförande. 

5. SKOLSKJUTS OCH SKOL TRANSPORT 

5.1 Allmänt 
Lagar och förordningar 
De lagar och förordningar som behandlar rätten till skolskjuts finns i: 

• Skollagen 2010:800 (SL) 
• skolskjutsförordningen 1970:340 
• Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning 
• Yrkestrafiklagstiftningen 
• Allmän lagstiftning 

Dessutom finns ett antal rättsfall som behandlar skolskjuts. 

Hemkommunen är enligt SL 10 kap. 32§ l st. och 11 kap 31§ l st. skyldig att ordna 
kostnadsfri skolskjuts i grund- grundsärskolan och gyronasiesärskola från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
det behövs med hänsyn till; 

• Färdvägens längd 
• Trafikförhållanden 
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• Elevens funktionsnedsättning eller 
• Någon annan särskild omständighet. 

Kommunen ska själv bestämma vilka avståndsregler 
närmaste gång- eller cykelvägen som mäts. 

som ska gälla. Det är den 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen 
annars skulle ha placerat dem (anvisad skola), i en friskoJa eller som går i annan 
kommuns skola, utom i de fall då skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter (SL 10 kap. 32 § 2 st. och 40 § och 11 kap. 31 § 2 st. och 
39§). 

Inriktning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010-06-10 ska samordningen mellan befintlig 
linjetrafik och skolskjuts öka för barn i årskurs F-6 och därmed minimera antalet 
skolskjutslinjer och sänka kostnaderna. Sala kommun har rätt att bestämma 
lämpligt sätt för att organisera kommunens skolskjutsverksamhet 

Skolskjuts 
Med skolskjuts avses12 resor till anvisad grundskola, obligatoriska särskolan samt 
gymnasiesärskolan som kommunen har skyldighet att anordna. skolskjutsen sker i 
första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik) och i andra hand med 
särskild upphandlad transport, ( entreprenadbuss eller som tredje alternativ 
skol taxi.) 

Elev som är folkbokford inom Sala kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven 
väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller 
som går i annan kommuns skola, om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter 
inte uppkommer, såsom ändring av befintlig transportrutt eller anordnande av ny 
transport. Fri skolskjuts ska beviljas, trots att eleven väljer att gå i annan skola än där 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i, eller om eleven går i annan kommuns 
skola, om eleven kan åka med befintlig skoltransport i form av buss, som ändå 
passerar en plats där eleven kan stiga på bussen och som på sin ordinarie rutt passerar 
elevens skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer, (dvs 
merkostnader for dyrare busskort.) 

I undantagsfall kan avtal om självskjuts fattas. Det innebär att förälder tar över det 
dagliga ansvaret för elevens transport till skolan mot en viss ersättning från 
kommunen. 
Rätt att få skolskjuts anordnad av Sala kommun har även elever som är 
hemmahörande i en annan kommun, men som efter överenskommelse mellan de 
båda kommunerna mottagits i en grund- eller grundsärskola i Sala kommun och som 
på grund av skolgången måste övernatta i Sala. Rätten till skolskjuts gäller från den 
tillfälliga bostaden till den plats där utbildningen bedrivs. Sala kommuns kostnad för 
dessa skolskjutsar ska hemkommunen stå för (SL 10 kap. 33 §och 11 kap. 32 §). 

12 Enligt skolskjutsförordningen(1970:340) 
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Elever som går i introduktionsklass likställs med elever som går i anvisad skola. 
Dessa har därmed rätt till skolskjuts från bostaden till den plats där utbildningen 
bedrivs, om gällande grundkriterier uppfylls. 

Det finns elever som på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl för att 
bli mottagen i en annan kommuns skola. Det kan vara omständigheter som 
familjeförhållanden, mobbning eller andra sociala skäl som talar för placering i en 
annan kommuns skola. Hemkommunen är inte skyldig att anordna kostnadsfri 
skolskjuts för elever som på grund av sina personliga förhållanden tas emot i en 
annan kommuns grundskola. I stället är det den mottagande kommunen som för 
dessa elever, under samma villkor som för elever hemmahörande i kommunen ska 
sörja för kostnadsfri skolskjuts inom den kommunen. (SL kap10 33§). I de fall den 
mottagande kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts ska kostnaden 
för detta ingå i de utbildningskostnader som hemkommunen är skyldig att stå 
för.(SL kap lO 34§.) 

skolskjutsutbudet 
Den fria skolskjutsen ska ses som ett system som är stabilt över tiden, med fasta 
tider och fasta linjesträckningar, och inte betraktas som beställningstrafik där 
tiderna kan ombokas fortlöpande efter andra behov än anpassning till skolans 
ramschema eller av individuella medicinska skäl. Utgångspunkten är densamma 
vare sig eleven åker linjebuss, entreprenörsskjuts eller taxi. skolskjutsverksamheten 
ska bidra till att skapa trygghet och säkerhet. 
Samtliga skolskjutsberättigade elever inom grundskola, särskola och 
gymnasiesärskolan erbjuds samma omfattning på utbudet av skolskjuts, oavsett om 
skälet är gångavstånd, trafiksäkerhet eller funktionshinder. Hänsyn till föräldrars 
arbetstider eller liknande kan inte tas och ensamåkning eller ombokning av tidigare 
anvisade skolskjutstider medges endast för medicinska skäl som prövats i särskild 
ordning. 
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 till linjetrafik om ett sådant kan lösa skolskjutsbehovet inom Sala 
kommun. 

skoltransport 
Med skoltransporter som planeras och bekostas av transportenheten avses resor 
inom skolan som kommunen frivilligt åtagit sig att anordna såsom exempelvis för 
förskoleklasser, bad och slöjdtransport inom skolverksamheten. För särskoleelever 
gäller det även transport mellan undervisningslokaler på olika adresser som är 
terminsvis planerad undervisning för en längre sammanhängande period, samt till 
prao. 
Resor till exempelvis bio, utflykter och teater är inte skolskjuts utan skoltransport 
och betalas av respektive verksamhet inom skolan. 

Tillfällig skoltransport 
Den kollektiva skolförsäkringen täcker resekostnader som uppkommit på grund av 
skador j olycksfall. 
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5.2 Grund till beslut 
Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och den skola som Sala kommun anvisat utgör 
grunden för beviljande av skolskjuts_ Riksgenomsnittet13 har beaktats när gränsen 
för gångavstånd beslutats. 

Avstånd Riket 
Bostad- medeltal 
skola 

Förskol e klass minst 2,0 km 2,1 km 
År 1-3 minst 2,0 km 2,4km 
År4-6 minst3,0 km 3,3km 
År7-9 minst4,0 km 4,0km 

Med skolväg avses kortaste användbara trafiksäkra väg (gång- och cykelväg där 
detta finns) mellan skolan och bostaden där eleven är folkbokförd. Sala kommun 
tillämpar enhetliga principer för mätning av avstånd. Färdvägens längd mäts från 
bostaden där eleven är folkbokförd till skolan. 
Avvikelser från gångavstånden kan göras utifrån särskilda individuella skäl, 
exempelvis trafiksäkerhetsskäl och funktionshinder, som prövas i särskild ordning. 
Barns avstånd till hållplats ska inte vara längre än det avstånd som är grund till 
skolskjuts utifrån barnets ålder. 

Trafikförhållanden 
skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det 
normala. Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en 
sammanvägning av faktorer såsom barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, 
förekomst av tung trafik, förekomst avskild gång-/cykelväg, utformning av på- och 
avstigningsplats, utformning av passager samt förekomst av trafiksignaler vid 
passager. 

Funktionshinder 
Vid funktionshinder ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar 
elevens möjligheter till att ta sig till skolan. Det ankommer på elever och dess 
vårdnadshavare att presentera relevant underlag för bedömningen. Sådant underlag 
kan t ex bestå av ett medicinskt utlåtande från BUP, elevhälsoteam, psykolog eller 
motsvarande. Blankett för ändamålet finns att hämta på Information Sala och på 
Sala kommuns hemsida. 

Elever med särskilda behov kan ha ledsagare med under resan. Ledsagares av- och 
påstigning ska ske på samma adress som den skolskjuts berättigade. 

Annan särskild omständighet 

13 Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
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skolskjuts medges när annan särskild omständighet föranleder det, såsom om en 
elev på grund av psykosociala skäl behöver gå i en annan skola än den som 
kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller på grund av elevs behov av 
trygghet och säkerhet. 
Särskolan 
Skolskjuts kan anordnas även till elev med sådant funktionshinder där behovet av 
skolskjuts är uppenbart. Bedömning ifall skolskjuts ska beviljas på grund av fysiskt 
eller psykiskt funktionshinder avgörs i varje enskilt fall. Vid bedömning ska ett intyg 
från BUP, elev-hälsa, kurator, läkare eller motsvarande stärka det särskilda behovet. 

Res- och väntetider 
Den totala planerade restiden i skolskjuts bör understiga 60 min. enkel resa. Vid 
snöoväder, tjällossning eller liknande händelser får, den totala restiden i skolskjuts 
överstiga planerad restid. 
Skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetiderna 
minimeras 
- väntetid för grundskolans elever före ramschemats start och ramschemats sluttid 
ska inte- annat än i undantagsfall- överstiga 30 minuter. 
-väntetiden för särskolans elever före ramschemats starttid och ramschemats sluttid 
ska inte - annat än i undantagsfall - överstiga 15 minuter. 

Växelvis boende 
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende som grundas på avtal eller domstols 
dom, beviljas skolskjuts från respektive vårdnadshavares bostad till anvisad skola 
och tillbaka, under förutsättning att båda vårdnadshavarna är bosatta inom Sala 
kommuns geografiska område. 

För att förutsättningarna för växelvis boende ska vara uppfyllda ska boendet vara av 
regelbunden karaktär, t.ex. varannan vecka, och gäller således inte vid spontana 
enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven normalt inte bor. Ett 
växelvis boende anses ske när umgänge sker i sådan omfattning att det kan anses att 
barnet har två likvärdiga hem, dvs. två bostäder. r sådant fall görs en individuell 
prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola, mot 
bakgrund av gällande grundkriterier. 

Ett schema för läsårsplanering av skolresandet ska lämnas in i god tid. 
Elev som bor växelvis i två olika kommuner är endast berättigad till skolskjuts från 
folkbokföringsadressen i Sala kommun, under förutsättning av grundkriterierna är 
uppfyllda. 

Med elevs bostad jämställs boende för elev som har stödfamilj eller korttidsboende 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
boende i familjehem. 

5.3 Ansvar 
Information 
Uppdaterad information om skolskjuts ska finnas på Sala kommuns hemsida 
www.sala.se 
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Personligt överlämnande 
Finns ett skriftligt beslut om personligt överlämnande av elev pga. särskilda skäl till 
eller frän skolskjutsen får eleven inte under några omständigheter lämnas ensam. 
Byte av folkbokloringsadress under termin 
När elev flyttar under termin så är grundskolans praxis att eleven får gå kvar i 
skolan terminen ut innan skolbyte, om eleven så önskar. Undantag görs för årskurs 6 
och 9, samt årskurs 3 på Åby skola, där eleven får gå kvar hela läsåret. skolskjuts 
kan sökas från nya adressen till skolan, utifrän de kriterier som anges i riktlinjerna. 

Delat ansvar, väg till och från hållplats 
Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan föräldrar, kommunen, 
väghällaren och trafikutövaren. Barn är inte fullt utvecklade för att bete sig på ett 
trafiksäkert sätt i alla situationer. 

• Föräldrarna ansvarar för eleven på dess väg från hemmet till skolan, för 
vistelsen på hållplatsen och till dess att eleven stigit på skolskjutsen. 
Föräldrarna ansvarar också för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen 
till skolan. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att 
eleven kommer till skolan. 

• Föräldrarna anses ha överlämnat ansvaret till kommunen/ 
skolskjutsutförare när eleven stiger på skolskjutsen, eller när eleven på 
överenskommen tid kommer till skolan. 

• Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans på och avstigningsplats, medan 
trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen. 

• Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna 
när eleven på överenskommen tid går från skolan, eller stiger av 
skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet bedömer att transporten på 
grund av väderlek, väglag eller annat, inte kan genomföras på ett trafiksäkert 
sätt ställs resan in och någon ersättningsskjuts anordnas inte. Andra aktörer 
som också har ett visst delansvar är väghållaren och trafikverket 

• Enligt lagstiftningen14 ansvarar föraren för att bälten används under resa 
när resenärens ålder understiger 15 år. Är resenären 15 år eller äldre vilar 
ansvaret för att använda bälte på resenären själv. Eftersom det är angeläget 
att bälten används förutsätts även föräldrarna dela ansvaret genom att 
försöka påverka sina barn att använda bälten. 

Kontantersättning 
I undantagsfall kan avtal mellan vårdnadshavare och Sala kommun om egen skjuts 
av barn och kontant ersättning träffas. Kontant ersättning ska motsvara 
skatteverkets normer för ersättning för tjänsteresor med egen bil. Kontant 
ersättning kan beviljas om det innebär en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig 

14 Skolskjutsförordningen. 
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lösning för kommunen vid en svårlöst skolskjutssituation. Det innebär att 
vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för barnets transport till skolan mot 
ersättning från kommunen. 

5.4 Utredning-beslut 
Myndighetsutövning 
Ansökan om skolskjuts beslutas efter individuell prövning. Enligt skollagen kan 
skolskjutsbeslut överklagas som förvaltningsbesvär enligt svenska förvaltningslagen 
22-25 §. Elevresor kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 kap. 
kommunallagen. 

6. GYMNASIESKOLA- elevresor 
Elevresor 
Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. När det 
gäller gymnasieelevers resor har kommunen ingen skyldighet att anordna sådana 
resor, utan endast ett ansvar för resekostnaderna upp till ett visst belopp. 

För gymnasieelever ordnas ingen särskild skolskjuts. Ansökan om skolkort/ 
elevresor görs hos VL för resande med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan 
om avståndet är längre än 6 km. Om avståndet från bostaden till närmaste hållplats 
är längre än 4 km kan ett begränsat kontant anslutningsbidrag beviljas efter särskild 
prövning. Besvärlig eller riskfylld skolväg berättigar inte till skolskjuts i 
gymnasieskolan. 

Gångavstånd 
Gångavståndet mellan bostaden och gymnasieskolan utgör grunden för beviljande 
av skolkort. SKL:s1ssammanställning av riksgenomsnittet har beaktats vid beslut om 
gångavstånd. 

Avstånd bostad -
skola 

Gymnasiet 6,0 km 

Kontantstöd 

Riket medeltal Avstånd bostad
hållplats 

6,0km 4,0 km 

För elever studerande på annan ort kan utbyte av busskort till kontantstöd vara 
möjligt för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skolan med max 1/ 30 av 
prisbasbeloppet Grund för detta är avsaknad av kollektivtrafik och eller resande 
med kollektivtrafik är mer eller mindre omöjligt. Beräkning av kontantstöd likställs 
med beräkningsgrunderna för anslutningsbidrag, dvs. ersättningen reduceras med 4 
km/dag enkel resa. KS beslutade 2011-11-17 att ansökningar om kontantstöd under 
studietiden utomlands beviljas på samma villkor som för övriga elever folkbokförda 
inom kommunen. 

15 Sveriges kommuner och landsting 
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7. INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKSÄKERHET SKOLSKJUTS 
Tillsyn och inspektion 
Upplägget för skolskjuts och skoltransport bygger på egenkontroll hos 
trafikleverantörerna. Ansvarig person inom respektive organisation ska dagligen 
dokumentera särskilda händelser, eller intyga att inget finns att rapportera, i en 
särskild trafikliggare. Entreprenören ansvarar för att trafikliggare förs på ett korrekt 
sätt. 

Årlig inspektion 
Varje år ska skolskjutslinjer, inklusive hållplatser, inspekteras och provköras med 
lämpligt fordon. Vid inspektionen ska trafik säkerheten uppmärksammas särskilt. 
Entreprenören och kommunens transportstrateg ansvarar för att provkörningarna 
genomförs. Återrapportering från inspektionen ska ske årligen till kommunens 
säkerhetsansvarige. 

Elevernas utbildning 
Vid läsårets början ska skolan hålla särskild genomgång med elever som färdas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid av- och påstigning vid skolan samt rutiner gällande under färd. 
Vidare ska lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband 
med en eventuell olycka. Önskvärt är att entreprenör och fordon varje år deltar i 
olycksfallsgenomgång/övning med eleverna. 

Trafiksäkerhet på väg till och från skolan 
Enskild väg 
skolskjuts körs endast på enskild väg som är av godtagbar kvalitet, det vill säga där 
normal hastighet och rimliga körtider kan hållas utan risk för skador på 
skolskjutsfordonet Normal hastighet bör uppgå till 30 km/h på mindre väg. Om 
vägunderhåll väsentligen har eftersatts ställs skolskjutsen in och ansvaret för 
skoltransporten övergår till föräldrarna. skolskjuts kan även ställas in under en på 
förhand fastställd tidsperiod, exempelvis vintertid, på grund av halkproblem, eller 
vid nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. 
Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Framkomlighetsproblem 
skolskjutsen ansvarar inte för att lösa framkomlighetsproblem på grund av 
trafikregleringar, bommar eller andra permanenta eller tillfälliga hinder och 
begränsningar. Vid framkomlighetsproblem måste resenären på egen hand, eller 
med biträde av annan, ta sig till närmaste plats som är tillgänglig för 
skolskjutsfordonet 

Säkra skolskjutshållplatser 
Ansvaret för att åtgärda hållplatser ligger i grunden hos väghållaren, som ofta är 
Trafikverket för de lite större vägarna på landsbygden. 

Bälten och bilbarnstolar 
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Den som färdas i personbil eller buss ska använda bälte. Det är trafikutövarens 
ansvar att såväl tillhandahålla, som se till att bilbarnstolar används där så är 
nödvändigt. 

Service från roraren 
Förarens uppgift är i huvudsak att köra fordonet på ett trafiksäkert och tryggt sätt, 
samt genom sitt bemötande av skolskjutsresenären bidra till att skolskjutsen 
upplevs positivt. Föraren ska inte åläggas uppgifter som gör att fordonet lämnas 
utan direkt uppsikt. Den service som föraren ger ska ske i direkt anslutning till 
fordonet. Resenären ska på egen hand, eller med hjälp av någon annan, ta sig till 
upphämtningsplatsen liksom från avlämningsplatsen. Föraren hämtar och lämnar 
inte resenären i hans eller hennes bostad. Finns ett beslut om personligt 
överlämnade av skolskjutsresenär får föraren under inga omständigheter hämta 
eller lämna resenären utan personlig kontakt med ansvarig person vid 
överlämnandet. Barn som inte kan gå ska transporteras i den egna rullstolen. 
Föraren ansvarar för att rullstolar förankras på ett tillförlitligt sätt i fordonet. 

Information om eleverna 
l vissa fall kan det vara av betydelse att föraren får information om en elevs sjukdom 
eller funktionshinder. Skolan får lämna sådan information efter föräldrarnas 
godkännande. Föraren har tystnadsplikt om förhållanden som rör elevers 
sjukdomar, funktionshinder eller andra personliga förhållanden. Några läkarintyg 
ska aldrig lämnas till transportören16. 

Avbeställning vid sjukdom eller annan frånvaro 
Vid avbeställning av entreprenadtransport på grund av sjukdom eller annan 
frånvaro ska målsman meddela transportören så snart som möjligt. En friskanmälan 
ska också göras när eleven ska återuppta sitt resande. Vid en eventuell olycka är det 
viktigt att transportör och skola har information om vilka elever som finns med på 
turen. 

skadegörelse 
skadegörelse i skolskjutsfordon ska polisanmälas av entreprenören och 
elev j målsman är ersättningsskyldig. 

Extra elever j personer med på turen 
skolskjutseleverna har företräde till plats entreprenörsbussen, extra personer 
medges åka med i mån av plats. 

8. DAGV ÅRDSRESOR 
Dagvård 
För personer med demenssjukdom finns kommunal dagvård för aktivering av den 
enskilde och t.ex. som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet. 
Denna dagvård är behovsprövad och biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen. 

16 Enligt sekretesslagen SFS 1980: l 00 
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Samtliga som besöker dagvård av denna typ är i lagens mening dock inte berättigade 
till färdtjänst. 

Dagverksamhet 
Vid kommunens servicehus finns dagverksamheter där det erbjuds 
rehabiliteringsinsatser samt olika former av sociala aktiviteter för att skapa 
möjlighet till kontakt och gemenskap med andra. De aktiviteter som erbjuds vid 
dagverksamheterna är öppna, utan biståndsbedömning, för samtliga kommunens 
medborgare och inte beroende av om man bor eller inte bor i ett särskilt boende. 
Flera av Dagverksamheterna vänder sig till personer som bor i eget boende. 
Verksamheten är belägen inom kommunens särskilda boenden på Ekebygården och 
Kaplanen i Sala, Lindgården i Kila och Björkgården i Västerfärnebo. Inriktningen är 
allmän samvaro, gymnastikgrupper, bingo, enkelt hantverk samt promenader. 

För att skapa rättvisa gällande resekostnader fattades beslut i kommunfullmäktige 
2009-01-29 §12 
att: 
Färdtjänstresor till och från dagverksamheterna och dagvård för personer med 
demenssjukdom som vård och omsorgsförvaltningen driver för den enskilde skall 
kosta motsvarande vad som fastställts vara lägsta avgift för VL:s busstaxa inom zon 
B för kollektivtrafik. 

Samma taxa ska gälla för personer utan färdtjänsttillstånd då de reser till och från 
kommunala dagverksamheter. Taxan gäller även för personer som saknar 
färdtjänsttillstånd och som beviljats bistånd för att besöka kommunal dagvård för 
personer med demenssjukdom. Dessutom gäller samma taxa även för personer med 
psykiska funktionshinder som reser till och från kommunala dagverksamheter, där 
insatsen är behovsprövad och biståndsbedömd en!. SoL. 

Resorna ska samordnas med övriga anropsstyrda transporter. 

9. RESOR TILL DAGLIG VERKSAMHET LSS 
Ingenstans i LSS lagen står att kommunen är skyldig att tillhandahålla och bekosta 
resor till och från insatsen daglig verksamhet. 
I cirkulär 1994:49 från Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner har 
rätt att ta ut avgift av den enskilde efter grunder som kommunen själv bestämmer 
och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Resor tillhör inte de insatser som den enskilde har rätt till enligt LSS. Kostnaderna 
för resor till och från den dagliga verksamheten skall därför betalas av den enskilde. 
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till färdtjänst efter de grunder 
som gäller för färdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader oavsett 
färdsätt, till den dagliga verksamheten bör den enskilde själv inte behöva betala mer 
än andra. 

Handläggaren handlägger resor till daglig verksamhet LSS för personer med beslut 
om daglig verksamhet enligt LSS. Kriterierna för resor är att personen har 
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väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel, även stort 
avstånd till verksamheten kan vara skäl. Inget beslut om färdtjänst krävs, men 
kriterierna jämställs med de som är för att få färdtjänst beviljad. Resandet 
samordnas med övrig anropsstyrd trafik 

Enligt KF beslut §75 2009-09-10 är taxan till och från daglig verksamhet 
motsvarande ett månadskort/pendlarkort med VL för resande person. 

Övriga transporter som avser resor mellan olika verksamheter inom daglig 
verksamhet under dagen, ska vara stabila, långsiktiga och i god tid planerade för att 
möjliggöra samplanering samt finansieras av transportenheten. 
Enstaka och tillfälliga resor planeras, utförs och bekostas av daglig verksamhet. 

För personer som har resor till daglig verksamhet samt deltar i särvuxundervisning, 
utgår ingen särskild kostnad för dessa resor. 
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Avbrott i färdtjänstresa 
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att t.ex. lämna 
post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 

Utvidgad fårdtjänst 
Färdtjänstresa med särskilda skäl 
Den utvidgade färdtjänsten innebär att den färdtjänstberättigade kan söka tillstånd 
för resor, utöver vad som gäller om resor i kommunen och 30 km utanför 
kommungränsen, i form av resa i annan kommun. Förutsättningar för att bevilja 
färdtjänst ska föreligga för att utvidgad färdtjänst ska kunna komma ifråga. 

Resa i annan kommun 
Den färdtjänstberättigade får göra högst 30 enkelresor per år i andra kommuner. 
Färdtjänsthandläggaren kontaktas senast en vecka före avresa, för att erhålla 
biljetter i tid. 

4.1.4 Färdsätt 
Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med 
föreskrifter om vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår. 
Färdtjänstresor inom Sala kommun kan ske med olika fordon beroende av den 
enskildes funktionshinder och vilka färdmedel som finns på aktuell ressträcka. 

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt 
utanför kommunens ansvar. 

Ensamåkning/resor utan samåkning 
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer. 

Specialfordon 
Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil, kan 
istället få färdtjänst med specialfordon (handikappbuss). 
Att bevilja färdtjänst med specialfordon enligt färdtjänstlagen 9§ grundas på behov 
under själva resan och inte om vad som ska göras eller uträttas då resenären nått 
resmålet. Färdtjänstlagen lämnar inte något utrymme för andra överväganden än 
dem som har med själva funktionshindret att göra. 1 Efter särskild prövning kan Sala 
kommun bevilja specialfordon för personer med av landstinget förskrivna 
förflyttningsfordon. 

För att få med sig vissa nödvändiga hjälpmedel, är det viktigt att det anges vilken typ 
av fordon den funktionshindrade måste använda. Någon bestämmelse i 
färdtjänstlagen om detta finns inte, utan lagen avser att tillhandahålla 
ändamålsenligt fordon för den enskilde, utifrån typen av funktionshinder. 
För att garantera trafiksäkerheten måste permobilen och dylikt, vara utformade på 
ett sådant sätt, att den kan förankras på ett säkert sätt under resan. I annat fall kan 
resan inte genomföras. Även trafiksäkerheten för resenären måste kunna garanteras 
genom säkerhetsbälte el. dylik förankring. Resenär ska förflytta sig till 

1 Kammarrättsdom 2008-04-03 mål nr 6304-07, kammarrättsdom 2009-04-28 mål nr 7819-08 



handikappfordonets säte när chauffören så kräver ur trafiksäkerhetssynpunkt ex. 
vid transport i vissa modeller av förflyttningsfordon. 

Service och hjälp vid färdtjänstresa 
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan 
adress med normal taxiservice utifrån behov, dvs. att chauffören hjälper resenären i 
och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entredörr i markplan samt hjälp 
med handbagage och hjälpmedel. Är resenären beroende av rullstol vid 
förflyttningar men kan stå upp och ta sig in i bilen, så hjälper chauffören till med att 
vika ihop rullstolen och ta den med i bagageutrymmet. 

Bagage 
Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna 
kommunikationer, normalt 2 kassar j väskor, utöver det kan nödvändiga hjälpmedel 
medföras. 

Pälsdjur 
Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under färden, om inte särskilda skäl 
föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara en synskadad persons behov av ledarhund. 
Om tillstånd ges ska hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. 
Combiutrymme kan anvisas. 

Hjälpmedel 
Svenska Transportarbetarförbundet kräver att chaufförer inte ska behöva bära 
passagerare där det saknas hiss eller där lämpliga hjälpmedel inte finns med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen 2samt arbetsmiljöverkets författningssamling3 . 

Det ska finnas tillgång till lämpliga hjälpmedel och teknisk utrustning för att 
garantera en säker transport. För de resenärer där hjälpmedel av någon anledning 
inte fungerar eller inte går att använda bör handläggaren diskutera en framtida 
lösning. 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav4 
Förutom transporten från hämta-adressen tilllämna-adressen ingår i uppdraget att 
ge kunden följande service som skall erbjudas utan begäran från kunden: 

• hjälp in och ur fordonet 
• hjälp med handbagage och hjälpmedel (rollator, kryckor etc) 
• hjälp till/från ytterdörr eller motsvarande 
• hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) 

För kund som är berättigad till ytterligare service, t ex hjälp in och ur lägenhet, 
till/från vårdinrättning/avdelning etc, skall sådan hjälp ges enligt särskild 
instruktion i körordern. Ersättning för generell och särskild service utgår enligt 
väntetids taxan. 

Verksamheten ställer stora krav på förarpersonalens kompetens. Av särskild vikt är 
att förarna dels har kunskaper och kännedom om de särskilda servicekrav som 

2 2 kap. l§, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § 
3 1998:1 

4 Ur Förfrågningsunderlag Samhällsbetald anropsstyrd trafik 20 11· 2016. 



dessa transporter ställer, dels god kännedom om att hitta till rätt adress och därvid 
välja snabbaste väg. 

Föraren skall vara väl förtrogen med, och vid varje avsett tillfälle använda, den 
tekniska utrustning som finns för att garantera en säker i- och urlastning samt 
transport av kunder med speciella krav (säkring av lyft, fastsättning av rullstolar m 
m). 

4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa 
Medresenär 
Färdtjänstberättigad har rätt att i mån av plats ta med sig en (1) medresenär samt 
egna barn under 12 år. Maximalt 3 personer, ink! den fårdtjänstberättigade. Vård 
och omsorgsförvaltningens personal som åker med under arbetet betalar ingen 
avgift. Avgift utgår i övrigt enligt gällande bestämmelser och taxa. 

Ledsagare vid färdtjänstresa 
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till ledsagare om det krävs för att resan ska 
kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla 
inte är tillräcklig. Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till 
ledsagare. Bedöms sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd 
adress på egen hand kan ledsagare inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka 
resmål. 

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda: 
• Omfattande orienteringssvårigheter 
• Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjälp 
• Kan inte sitta utan stöd 
• Övriga speciella skäl 

Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 

4.1.7 Ansökan och beslut om färdtjänst 
Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta 
beslut om färdtjänsttillstånd. Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta 
avsedd blankett. 
Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av 
färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt§ 12 Jag om färdtjänst får ett tillstånd 
återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får 
också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 

Utredning 
Det huvudsakliga beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den 
sökande och handläggaren. 
l utredningen ska information finnas om 

• Vilka funktionshinder som finns, deras varaktighet samt konsekvenser 
• Om insats i form av funktionsträning kan vara aktuellt att pröva som 

åtgärd. 
• Möjlighet att ta sig in i/ut ur buss (handikappanpassad) 
• Syftet med att resa, vilket/vilka mål ska uppnås med insatsen? Kan dessa 

mål uppnås utan insatsen? 



• Tidigare resmönster j resesätt 
• Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller 

som frivilliginsats? 
• Behov av specialfordon 
• Om resan bekostas av det allmänna 

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska 
dokumenteras. 

Läkarutlåtande 
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt 
tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person 
med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om 
osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand 
och använda allmän kollektivtrafik kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett 
läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en 
del av ett vidare beslutsunderlag. Om så behövs ska specialistläkareutlåtande 
begäras. 

Beslut 
Beslutet ska innehålla bl. a. vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid. 
Handläggaren väljer på vilket sätt beslutet ska delges. 

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett ev. avslag ska t.ex. 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. 
Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas. 

Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning 
Vid beslut om färdtjänst bör giltighetstiden fastställas till som minst 3 månader och 
som mest fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast 
möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. 

Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av 
färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna 
genomföra resor kan ändå vara värdefull. Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till 
personer med behov av färdtjänst med beslut om särskilt boende för äldre. 

Beslut kan även tidsbegränsas att gälla perioder. I de fall den sökande har 
förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut 
fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 
1 november till 30 april. 

4.1.8 A vs lag/ överklagande 
Vid avslag helt eller delvis ska beslutet alltid motiveras. Information om hur man 
överklagar ska alltid följa avslagsbeslutet en s.k. besvärshänvisning. 
Den som inte är nöjd med Kommunstyrelsens beslut kan överklaga till 
Förvaltningsrätten i Uppsala via Kommunstyrelsen. Överklagandet ska vara 
skriftligt och utöver personuppgifter, innehålla vilket beslut som överklagas och hur 
man vill att det ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till : Sala kommun, 
Kommunstyrelsens förvaltning enheten för planering och utveckling, BOX 304, 
733 25 Sala, inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. 



4.1.9 Färdtjänst som arbetsresa 
Den färdtjänstberättigade kan söka färdtjänst för arbetsresa i kommunen och resa 
max 30 km utanför kommungränsen. l förekommande fall kan enskild prövning 
göras för resor utöver 30 km. Med arbete avses förvärvsarbete på den öppna 
marknaden. Arbetsresor beviljas endast om resandet medför så stora svårigheter 
eller kostnader att det annars innebär ett hinder i anställningen. Färdtjänst i form av 
arbetsresor begränsas till arbetsdagar med resa mellan arbetsplatsen och hemmet. 
Beslutet kan tidsbegränsas till del av året ex. grundat på svårigheter med 
förflyttning under vintertid. 

4.1.10 Avgift för färdtjänst 
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänsts för den 
färdtjänstberättigade och för medresenär. Om två färdtjänstberättigade reser 
tillsammans betalar båda vardera en egenavgift. Som medresenär räknas person 
som inte är färdtjänstberättigad eller ledsagare. Förälder till barn med färdtjänst ses 
som medresenär, oavsett barnets ålder. Personal inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar ingen avgift då de åker med i tjänsten. 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon B för resa inom Sala kommun 
och pendlarkort vuxen bussjtåg zon V för resa max 30 km utanför Salas 
kommungräns. Betalning för resorna görs i förskott liknande inköp av 
månadskort/pendlarkort Om uppehåll eller avslut i resandet ska göras kommande 
månad, ska avbeställning göras av personen själv eller god man till handläggarna i så 
god tid som möjligt, dock innan månadens början för att månaden ska bli 
betalningsfri. 
Egenavgiften för resa i annan kommun är 25 o/o av taxameterpriset, dock lägst 30 kr. 

8. DAGV ÅRDSRESOR 
Dagvård 

Sid 23 

För personer med demenssjukdom finns kommunal dagvård för aktivering av den 
enskilde och t.ex. som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet. 
Denna dagvård är behovsprövad och biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen. 
Samtliga som besöker dagvård av denna typ är i lagens mening dock inte berättigade 
till färdtjänst. 

Dagverksamhet 
Vid kommunens servicehus finns dagverksamheter där det erbjuds 
rehabiliteringsinsatser samt olika former av sociala aktiviteter för att skapa 
möjlighet till kontakt och gemenskap med andra. De aktiviteter som erbjuds vid 
dagverksamheterna är öppna, utan biståndsbedömning, för samtliga kommunens 
medborgare och inte beroende av om man bor eller inte bor i ett särskilt boende. 
Flera av Dagverksamheterna vänder sig till personer som bor i eget boende. 
Verksamheten är belägen inom kommunens särskilda boenden på Ekebygården och 

s KF§60 Dnr 2006.127 



Kaplanen i Sala, Lindgården i Kila och Björkgården i Västerfärnebo. Inriktningen är 
allmän samvaro, gymnastikgrupper, bingo, enkelt hantverk samt promenader. 

För att skapa rättvisa gällande resekostnader fattades beslut i kommunfullmäktige 
2009-01-29 §12 
att: 
Färdtjänstresor till och från dagverksamheterna och dagvård för personer med 
demenssjukdom som vård och omsorgsförvaltningen driver för den enskilde skall 
kosta motsvarande vad som fastställts vara lägsta avgift för VL:s busstaxa inom zon 
B för kollektivtrafik 

Samma taxa ska gälla för personer utan färdtjänsttillstånd då de reser till och från 
kommunala dagverksamheter. Taxan gäller även för personer som saknar 
färdtjänsttillstånd och som beviljats bistånd för att besöka kommunal dagvård för 
personer med demenssjukdom. Dessutom gäller samma taxa även för personer med 
psykiska funktionshinder som reser till och från kommunala dagverksamheter, där 
insatsen är behovsprövad och biståndsbedömd enl. SoL. 

Resorna ska samordnas med övriga anropsstyrda transporter. 

9. RESOR TILL DAGLIG VERKSAMHET LSS 
Ingenstans i LSS lagen står att kommunen är skyldig att tillhandahålla och bekosta 
resor till och från insatsen daglig verksamhet. 
I cirkulär 1994:49 från Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner har 
rätt att ta ut avgift av den enskilde efter grunder som kommunen själv bestämmer 
och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Resor tillhör inte de insatser som den enskilde har rätt till enligt LSS. Kostnaderna 
för resor till och från den dagliga verksamheten skall därför betalas av den enskilde. 
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till färdtjänst efter de grunder 
som gäller för färdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader oavsett 
färdsätt, till den dagliga verksamheten bör den enskilde själv inte behöva betala mer 
än andra. 

Handläggaren handlägger resor till daglig verksamhet LSS för personer med beslut 
om daglig verksamhet enligt LSS. Kriterierna för resor är att personen har 
väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel, även stort 
avstånd till verksamheten kan vara skäl. Inget beslut om färdtjänst krävs, men 
kriterierna jämställs med de som är för att få färdtjänst beviljad. Resandet 
samordnas med övrig anropsstyrd trafik 

Enligt KF beslut §75 2009-09-10 är taxan till och från daglig verksamhet 
motsvarande ett månadskort/pendlarkort med VL för resande person. 

Övriga transporter som avser resor mellan olika verksamheter inom daglig 
verksamhet under dagen, ska vara stabila, långsiktiga och i god tid planerade för att 
möjliggöra samplanering samt finansieras av transportenheten. 
Enstaka och tillfälliga resor planeras, utförs och bekostas av daglig verksamhet. 

För personer som har resor till daglig verksamhet samt deltar i särvuxundervisning, 
utgår ingen särskild kostnad för dessa resor. 
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• Riksfärdtjänsten Sverige AB för 
anordnande av beslutade 
riksfärdtjänstresor samt resa i annan 
kommun. 
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Resa i annan kommun 

Den färdtjänstberättigade får göra högst 30 
enkelresor per år i andra kommuner. Vid 
resor i andra kommuner får den 
färdtjänstberättigade hämta ut biljetter för 
detta ändamål. 
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Tillägg gällande specialfordon. 

• Efter särskild prövning kan Sala kommun 
bevilja specialfordon för personer med av 
landstinget förskrivna förflyttningsfordon. 

• Resenär ska förflytta sig till 
handikappfordonets säte när chauffören så 
kräver ur trafiksäkerhetssynpunkt ex. vid 
transport i vissa modeller av 
förflyttningsfordon 
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4.1.9 Färdtjänst som arbetsresa 

Den färdtjänstberättigade kan söka färdtjänst för 
arbetsresa i kommunen och resa max 30 km utanför 
kommungränsen. Med arbete avses lönearbete på den 
öppna marknaden eller arbetsträning inför ett lönearbete. 
Arbetsresor beviljas endast om resandet medför så stora 
svårigheter eller kostnader att det annars innebär ett 
hinder i anställningen. Färdtjänst i form av arbetsresor 
begränsas till arbetsdagar med resa mellan arbetsplatsen 
och hemmet. Beslutet kan tidsbegränsas till del av året ex. 
grundat på svårigheter med förflyttning under vintertid. 



~~~b~ 
4.1.10 Avgift för färdtjänst 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för 
Västmanland som utgångspunkt, pendlarkort vuxen buss/tåg 
inom zon B för resa inom Sala kommun och pendlarkort vuxen 
buss/tåg zon V för resa max 30 km utanför Salas kommungräns. 

Betalning för resorna görs i förskott liknande inköp av 
månadskortjpendlarkort. Om uppehåll eller avslut i resandet 
ska göras kommande månad, ska avbeställning göras av 
personen själv eller god man till handläggarna i så god tid som 
möjligt, dock innan månadens början för att månaden ska bli 
betalningsfri 

Egenavgiften för resa i annan kommun är 25 o/o av 
taxameterpriset, dock lägst 30 kr. 



m~~b~ 

Resor daglig verksamhet LSS 
till särvux 

• För personer som har resor till daglig 
verksamhet samt deltar i särvux
undervisning, utgår ingen särskild 
kostnad för dessa resor. 



l SALA 
KOMMUN 

§ 154 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-08-26 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa 

INLEDNING 

Dnr 2014/ XXX 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att revidera riktlinjer för hand
läggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun och återinföra färdtjänst som 
arbetsres a. Färdtjänsttaxan i Sala kommun har VL:s zonstruktur som utgångspunkt 
och förslaget är att även färdtjänst som arbetsresa ska grundas på samma principer. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/155/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att komunfull
mäktige beslutar 
att avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen buss/tåg inom zon B för resa inom Sala kommun 
och pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon V för resa maximalt 30 km utanför Salas 
kommungräns. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att komunfullmäktige 
beslutar 

iill avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen buss/tåg inom zon B för resa inom Sala kommun 
och pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon V för resa maximalt 30 km utanför Salas 
kommungräns. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 (16) 



P'Jlll SALA BilaoaKs 2014/155/1 ICiJ KOMMUN o 

1 (1) 

2014-08-26 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kristina Eriksson 
Ink. 2014 -08- 2 6 

Diarlenr . f n z l 
2DI~fjl? 

l 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att revidera riktlinjer för 
handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun och återinföra färdtjänst 
som arbetsresa. Färdtjänsttaxan i Sala kommun har VL:s zonstruktur som 
utgångspunkt och förslaget är att även färdtjänst som arbetsresa ska grundas på 
samma principer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att 
avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon B för resa inom Sala kommun 
och pendlarkort vuxen buss/tåg zon V för resa max 30 km utanför Salas 
kommungräns. 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 
salakommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

Planering och utveckling 
kristl na.eriksson @sala .se 



il sALA 
~KOMMUN 

§ 151 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-08-26 

Dnr 2014/821 

Remiss från Länsstyrelsen om Nominering av objekt till ny 
naturvårdsplan för länet; yttrande 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla 
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i arbetet vänder sig nu läns
styrelsen tilllänets kommuner med begäran om att nominera nya objekt att kom
plettera de befintliga. Samhäll byggnadskontoret hänvisar till befintlig kommunplan 
- den nya naturvårdsplanen för Sala kommun från 2008, som Länsstyrelsen redan 
har tillgång till. Planen innehåller en fullständig och heltäckande genomgång av ob
jekt med naturvärden för hela kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/145/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/145/2, remiss från Länsstyrelsen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskon
toret, för komplettering av yttrandet avseende de konsekvenser skogsbranden kan 
medföra avseende nominering av objekttill uppdatering av naturvårdsplan en, samt 
att presentera reviderat yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 sep
tember 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskon
toret, för komplettering av yttrandet avseende de konsekvenser skogsbranden kan 
medföra avseende nominering av objekt till uppdatering av naturvårdsplane n, samt 

att presentera reviderat yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 sep
tember 2014. 

Utdrag 

bevakning 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

7 (16) 



~ SALA H EBY E:j.0.) 
~ KOMMUN KOMMUN I;!J;~~::§ 

BYGG OCH MILJÖ 

MILJÖENHETEN 
Kjell Eklund, te!. 0224-74 73 72 

Remissvar 
bilaga (S 2014/145/1 

2014-08-20 Dpb:NAT 
Dnr: 2014-000925 

1()1 

Kommunstyrelsen 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 2 O 
Diarlanr_;:.J ___c::::::;; ' 

Dpb: / 

Remiss angående nominering av objekt till uppdatering av:--------' 
naturvårdsplanen för Västmanlands län 

BYGG OCH MILJÖ SALA HEBY 

Förslag till beslut 
Att föreslå länsstyrelsen att ta del av Sala kommuns reviderade naturvårdsplan och välja ut 
objekt som kan passa in i ett länsperspektiv. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla 
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i det arbetet vänder man sig nu till 
länets kommuner med en begäran om att "nominera" nya objekt att komplettera de 
befintliga med. I en tidigare förfrågan har en genomgång gjorts för att plocka bort objekt 
som inte längre är aktuella och försvunnit av olika orsaker. Detta gäller exempelvis 
naturminnen i form av träd som under åren dött och kanske fallit i storm. 

Under 2008 blev den nya naturvårdplanen färdig för Sala kommun genom ett fullföljt LONA 
projekt. Det arbetet innebar en fullständig och heltäckande genomgång av objekt med 
naturvärden för hela kommunen där även externa inventeringar nyttjades för att få en så 
fullständig täckning som möjligt. Att det sedan fortfarande går att hitta nya objekt ligger i 
sakens natur men de objekt som har ett högre värde och som kan platsa i en länstäckande 
plan torde redan finnas med i befintlig kommunplan. 

Kjell Eklund 
kommunekolog 

KOPIA 
Akten 

SALAKOMMUN 
Org.nr 

212000-2098 

Postadress 
Box 304 

733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 

Stora Torget l 

Telefon 
0224-74 70 00 vx 

Fax 
0224-74 73 08 

E-post: byggrniljo@sala.se 

Ex p. 
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W Länsstyrelsen 
• Västmanlands län 

NATURVARDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 01 0-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

MISSIV 

Datum 

2014-06-17 

1 (2) 

Diarienummer 

500-3141-14 

-~ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- 1 9 

l 

Nominera objekt till en uppdaterad naturvårdsplan 

Bakgrund 

Planerna Naturvårdsplan för Västmanlands län och Landskapsbild- Fril~!ftsliv i 
Västmanlands län härstammar fi·ån 1985 och har med åren blivit inaktuella. 

2011 gjorde Länsstyrelsen en förstudie inför en eventuell uppdatering av den 
nuvarande naturvårdsplanen genom att bland annat samla in synpunkter och ideer 
från länets kommuner. I denna studie framkom det att många av kommunerna 
anser att naturvårdsplanen är ett bra underlag men att den idag inte är helt aktuell. 
Att den inte är användarvänlig och att den är svår att hitta i. Det fanns även 
önskemål om att ha all information samlad på ett och samma ställe, dels för att det 
blir lättare att hitta samt att man minimerar risken för att missa någonting. 

Länsstyrelsen har därför beslutat för att uppdatera dessa och naturvårdsenheten 
arbetar idag med att få in material till en ny, samlad aktnaliserad naturvårdsplan, 
målet är att arbetet ska slutföras under 2015. 

Nominering 

För att naturvårdsplanen ska bli så komplett som möjligt önskar nu 
Naturvårdsenheten att få förslag till nya objekt som kan platsa i den aktualiserade 
naturvårdsplanen. Vi vill gärna ha fått in era förslag senast den 31 oktober 
2014. 

Med vänliga hälsningar, 

'i / i ~(""· 
' '~-l )j

. 
! ·" -- - / ,\,~MiG ·l! J !/f/!1/'I?[;F' 
. t' ,.. ., ' !'/ tf/ '_ 1/ " /!i·-' ' . l 

iJ,ina Strömvall ' ' ' 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÄS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (fax) 

W ebb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
n at u rvard . v astman l a n d@ la n s styre! sen. se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Bilagor: 

l. Beskrivning av nomineringsmetodiken 
2. Nornineringsrna!l- mindre objekt 
3. Nomineringsmall-landskapsbildsobjekt 

Sändlista: 

Arboga kommun 

Fagersta kommun 

Hallstahammar kornmun 

Kungsör kornmun 

Köping kornmun 

Norberg kornrntm 

Sala kornmun 

skinnskatteberg kommun 

Surabarnmar konrn111n 

Västerås stad 

MISSIV 2 (2) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 



• W Länsstyrelsen 
• Västmanlands län 

1 (3) 

NATURVÄRDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 010-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

Datum 

2014-06-17 

Bilaga 1 - Nominera objekt till en uppdaterad 
naturvårdsplan 

Syfte 

Diarienummer 

500-3141-14 

Syftet med en aktualiserad naturvårdsplan är att den ska utgöra ett relevant och 
aktuellt underlag i hantering av länets naturvårds- och friluftslivsarbete; i 
ärendehantering samt som underlag i framtagande av olika planer som kan beröra 
naturvårdens intressen. 

Arbetet ska resultera i en aktuell naturvåxdsplan som finns tillgänglig dels i en 
geodatabas (som ska vara både internt och externt tillgänglig) samt som en rapport 
med kommunvisa kartor. Uppdateringen innebär att forsvunna/förstörda objekt tas 
bort ur planen samt att nya områden (utifrån ny kunskap) läggs till. 

I planen finns det två olika sorters objekt; stora generella områden och mindre 
objekt med specifika värden. 

Objekt i planen 

De stora generella objekten är på landskapsnivå och kan utgöra en värdetrakt för 
skog eller åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), ett värdefullt strövområde, ett 
område med en värdefulllandskapsbild eller ett område med höga sociala värden. 
Avgränsningen kan i många fall vara diffus. 

De mindre objekten utgörs av mindre, väl avgränsade områden med ett eller 
flera specifika värden som är bevarandevärda. 

De mindre objekten är grupperade efter olika bevarandevärden; botanik, 
friluftsliv, geologi/geomorfologi, landskapsbild, limnologi eller zoologi. Ett 
objekt kan ha flera olika bevarandevärden. 

De mindre objekten är även naturvärdesklassade; l. Högsta värde (nationellt 
intresse), 2. Mycket högt värde (regionalt intresse) eller 3, Högt värde (lokalt 
intresse). Om ett objekt har flera bevarandevärden, får objektet samma 
naturvärdesklassning som det bevarandevärde som är högst klassat. Vid 
bedömning av vilken naturvärdesklass ett objekt ska ha, ska man beakta följande 
faktorer; 

Vanlighet - Hur vanlig struktureninaturtypen/värdena är ur ett lokalt, regionalt 
eller nationellt perspektiv. T. ex. en struktur/naturtyp/värde som är vanlig ur ett 
nationellt eller regionalt perspektiv kan vara ovanlig lokalt och därför relevant att 
ta med som lokalt intresse. 

Postadress 
721 36 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (fax) 

W ebblE-post 
www.lansstyrelsen.se/vastman!and 
naturvar d. vastm a n l a n d@ l a n sstyrelse n .se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län Datum 

2 (3) 

Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

Faktiska värden- Arter, strukhrrer m.m. 

Storlek- Är inte alltid relevant för alla typer av objekt 

Särart- Om ett objekt är typiskt för kommunen eller regionen, även om det är 
vanligt ur ett nationellt perspektiv. 

Påverkansgrad-Objektet bör i huvudsak inte vara negativt påverkat 

Nominering 
För att naturvårdsplanen ska bli så komplett som möjligt önskar nu 
Naturvårdsenheten att få förslag till nya objekt som kan platsa i den aktualiserade 
naturvårdsplanen. Exempel på typ av objekt är: 

• Vattenområden; sjöar och vattendrag. (Relevanta strandszoner kan tas 
med, men inte hela avrinnings-/påverkansområden. Dessa kan med fördel 
finnas i ett eget digitalt skikt.) 

• Nya friluftsonnåden 

• Tätortsnära skog med höga friluftsvärden 

• Tätortsnära skog med höga naturvärden 

• Betesmarker och ängar med dokmnenterat höga värden 

• Nya naturvärdesonnåden, bl. a. utifrån naturvärdesinventeringar, 
kommunernas plandokument (t. ex. översiktsplaner, naturvårdsplan, 
friluftsplan, grönstrukturplan m.m.), skyddsvärda träd och rikkärr. 

Instruktion 
Vid nominering av områden vill vi att ni använder de bifogade 
nomineringsmallarna. Det firms olika mallar for landskapsbildsobjekten och de 
specifika mindre objekten. 

Det här ska fyllas i" 
Namn på området: Ange ett beskrivande namn t. ex. Hage vid Irsta 

Beskrivning av området: Skriv en utförlig beskrivning av det nominerade 
onnådet. Beskriv var området ligger i landskapet, strukturer, naturtyper och ev. 
arter. Om det är det friluftsområde så förklara varför det är viktigt och vilka 
friluftslivsvärden området uppfYller. (Beskrivningen kan inte anges i 
naturvårdsplaneskiktet utan måste lämnas in separat.) 

Klassning av området (mindre objekt med specifika värden): Ange förslag till 
klassning och motivera klassningen. Om samma objekt har flera olika 
bevarandevärden ska klassningen vara samma som det bevarandevärde som har 



Länsstyrelsen 
Västmaniands län 

3 (3) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

högsta naturvä:rdesklass. Ange även "nominerad" i skiktet för de objekt som du 
lägger in. 

Värdekriterie (landskapsobjekt): Ange det värdekriterie som passar bäst. 

Typ av bevarandevärde (mindre objekt med specifika värden): Ange vilket 
bevarandevärde som objektet ska bevaka. Samma objekt kan ha flera olika 
bevarandevärden, ange i så fall alla relevanta bevarandevärden. Sicriv en kort 
beskrivning av varje bevarandevärde. 

Anspråk på området, önskemål: Ange vad som behövs för att bevara värdena 
t. ex. "Fortsatt bete i hagen", "Ingen dikning av mossen", "Inga ingrepp i åfåran". 



• W Länsstyrelsen iliiJ Västmanlands län 

NATURVÄRDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 01 0-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

1 (1) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

Bilaga 2. Nominering av mindre objekt med specifika värden 

Namn på området 

Beskrivning av området 

Klassning av området 

- l, Högsta värde (nationellt 
intresse) 

- 2, Mycket högt värde 
(regionalt intresse) 

- 3, Högt värde (lokalt 
intresse) 

Bevarandevärde - vilka värden 
som ska bevakas (välj ett av 
nedanstående) 

- Botanik 

- Friluftsliv 

- Geologi 

- Landskapsbild 

- Limnologi 

- Zoologi 

Anspråk på området, önskemål 

Bifoga karta över området alternativt en shapepolygon/punkt. 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-2249110(fax) 

We bb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
naturvard.vastmanland@lansstyrelsen.se 



= Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

NATURVARDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 010-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

Bilaga 3. Nominering av landskapsbild- friluftslivsobjekt (stora generella 
områden) 

Namn på området 

Beskrivning av området 

Värdekriterie (välj ett av 
nedanstående) 

- Strövområde 

- Landskapsbild 

- skogsstrategin 

- ÅGP 

- Sociala värden 

Anspråk på området, önskemål 

Bifoga kruia över 0111rådet alternativt en shapepolygon/punkt. 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
01 0-224 91 1 O (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
n at u rv a rd. vastman lan d@ l ansstyre Is e n . se 

1 ( 1) 
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SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Exp. 

Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08  
212000-2098 733 25  SALA Stora Torget 1 E-post: byggmiljo@sala.se 

 

MILJÖENHETEN  
Kjell Eklund, tel. 0224-74 73 72  
 Kommunstyrelsen 

 

 

Remiss angående nominering av objekt till uppdatering av 
naturvårdsplanen för Västmanlands län 
 
 

BYGG OCH MILJÖ SALA HEBY 

Förslag till beslut 
 
- Att föreslå länsstyrelsen att ta del av Sala kommuns reviderade naturvårdsplan och välja 

ut objekt som kan passa in i ett länsperspektiv, 
 

- Att med anledning av sommarens stora skogsbrand på Hälleskogen lyfta in de 
reservatsavsättningar som diskuteras i brandområdet tillsammans med den föreslagna 
Ekoparken på Sveaskogs mark, som mycket viktiga besöksobjekt för länet, samt 
 

- Att brandområdet i sin helhet uppmärksammas genom den betydelse området kommer 
att få för mycket lång tid, för viktig forskning och dialog inom flera samhällsområden 
knutna till krishantering – återuppbyggnad – biologisk mångfald. 

 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla 
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i det arbetet vänder man sig nu till 
länets kommuner med en begäran om att ”nominera” nya objekt att komplettera de 
befintliga med. I en tidigare förfrågan har en genomgång gjorts för att plocka bort objekt 
som inte längre är aktuella och försvunnit av olika orsaker. Detta gäller exempelvis 
naturminnen i form av träd som under åren dött och kanske fallit i storm. 
 
Under 2008 blev den nya naturvårdplanen färdig för Sala kommun genom ett fullföljt LONA 
projekt. Det arbetet innebar en fullständig och heltäckande genomgång av objekt med 
naturvärden för hela kommunen där även externa inventeringar nyttjades för att få en så 
fullständig täckning som möjligt. Att det sedan fortfarande går att hitta nya objekt ligger i 
sakens natur men de objekt som har ett högre värde och som kan platsa i en länstäckande 
plan torde redan finnas med i befintlig kommunplan. 
 
Sommarens mycket torra och varma väderlek medförde här i länet att det blev extremt torrt 
ute i markerna. Genom olyckliga omständigheter antändes skogsområdet Hälleskogen i 
västra delen av Sala kommun och angränsande delar av Surahammar-, Fagersta och 
Norbergs kommuner i samband med markberedning och inom några dagar var den mest 
omfattande skogsbranden i moderna tid ett faktum. Skogsbranden kom att sprida sig över 
ett 150 km2 stort område och ca 13 800 ha brann av i olika omfattning och intensitet. För 
berörda skogsägare är detta naturligtvis en katastrof. 
 
Biologiskt är en skogsbrand däremot att betrakta som en naturlig störning i ekosystemet. 
Skogseldar har här i de boreala skogarna alltid varit naturligt förekommande. Innan 
människan lärde sig att minimera dessa skogsbränder, kunde det brinna så ofta som vart 
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30:e år i vissa typer av skogar. Med så frekventa skogsbränder utvecklas så småningom ett 
helt eget ekosystem som är beroende av att skogen brinner. Ett ekosystem som vi i dag inte 
vet så mycket om. 
 
Forskning i samband med större bränder under senare årtionden (som exempelvis den 
stora branden i Tyresta nationalpark (400 ha stort brandfält)), har visat på 200 nya arter 
för landet varav 7 helt nya för vetenskapen. Men inte bara artinnehållet utan även brandens 
dynamik och hur den påverkar förhållandena för det nya som kommer efter, vet vi väldigt 
lite om. Därav följer att det finns ett mycket stort behov av forskning kring detta. 
 
De större markägarna inom brandområdet, har redan flaggat för att man vill bidra till att 
fånga upp dessa kvaliteter och möjliggöra forskning på alla nivåer. Sveaskog, genom 
inrättandet av en ny ”Ekopark”, och Bergvik genom att erbjuda den avbrända marken för 
reservatsbildning. Till detta kommer de två befintliga reservaten som ligger i brandområdet 
samt biotopskyddade områden och frivilliga avsättningar. 
 
Detta kommer att innebära att parallellt med arbetet att få till ny produktions skog igen ges 
ett unikt tillfälle att i mycket stor skala studera ett helt ekosystem och dess dynamik under 
några årtionden och hur vi kan dra nytta av denna kunskap framgent i det biologiska  
bevarandearbetet samt i anläggandet av ny skog på bränd mark. Forskning, seminarier, 
exkursioner och praktiska försök, kommer på alla nivåer att gå hand i hand här. Samtidigt 
som utvärderingarna av hur räddningsarbetet, brandbekämpningen och hur människan 
som drabbad markägare, närboende och miljöeffekterna, kommer att kunna utvärderas och 
följas för att höja kunskapsnivån så att vi kan möta framtida kommande katastrofer ännu 
mycket bättre. 
 
Hälleskogen kommer med andra ord för mycket lång framtid utgöra basen för viktig 
forskning och dialog för flera samhällsområden. Bygden, kommunen och länet har här 
viktiga roller att bidra med. 
 
 
 
Kjell Eklund 
kommunekolog 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-08-26 

Dnr 2014/809 

Remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om 
förslag till Nya föreskrifter angående risk- och sårbarhetsanalyser; 
yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har erbjudits att yttra sig över förslag från Myndigheten för Samhälls
skydd och Beredskap till reviderade föreskrifter avseende kommuners och lands
tings risk- och sårbarhetsanalyser enligt förordningen (2006:637) om extraordinära 
händelser. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/141/1, yttrande från beredskapssamordnaren 
Bilaga KS 2014/141/2, remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/141/1, utan invänd
ningar ställa sig bakom förslag till nya föreskrifter angående kommuners och lands
tings risk- och sårbarhetsanalyser. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

m i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/141/1, utan invänd
ningar ställa sig bakom förslag till nya föreskrifter angående kommuners och lands
tings risk- och sårbarhetsanalyser. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

s (16) 
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~KOMMUN 
_SALA ~_UMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Rickert Olzon 

Ink. 2014 -08- 2 o 
DJarienr -<..0)4. 1 ()[t>j fAktbilaga {~ 
Dpb: / 

MSB förslag till nya föreskrifter ang risk- och sårbarhetsanalyser 
Sala kommun har erbjudits att yttra sig över Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskaps förslag till reviderade föreskrifter avseende kommuners och landstings 
risk- och sårbarhetsanalyser enligt förordningen (2006:637) om extraordinära 
händelser. 

Mitt förslag är att kommunen ställer sig bakom förslaget utan invändningar. 

Förslaget innehåller inga dramatiska förändringar jämfört med de nu gällande. En 
nyhet är dock de förmågeindikatorer som nu kopplas till föreskrifterna. Bland dessa 
finns indikatorer som kan komma att bli kostsamma att uppfylla. 

Ett exempel på detta, är indikatorn om huruvida det finns en s.k Tjänsteman i 
Beredskap (TiB) i kommunen. Alltså en funktion som har beredskap dygnet runt för 
att vara kontaktperson för att kunna ta initiativ för kommunens räkning under 
dygnets alla timmar. Det vore bra att en sådan funktion införs, men kostnaden för en 
sådan funktion kan komma att uppgå till flera hundratusen kronor per år. En sådan 
funktion finns för övrigt med som ett lagförslag i Alarmeringsutredningen (SOU 
2013:33). Om staten ställer krav på en ny verksamhet i kommunen, ska också staten 
skjuta till medel för detta. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som den stora skogsbranden givit, kan vi 
konstatera att en TiB är värdefull för kommunen att ha. En sådan infördes i Sala 
kommun som stöd för att hantera brandens konsekvenser, efter det mest akuta 
skedet. 

l det föreliggande förslaget till föreskrifter är dock detta endast fråga om 
indikatorer. Det vill säga en signal om huruvida olika funktioner är uppfyllda eller 
inte. Därför bör man kanske inte göra någon sak av detta. Därför är mitt förslag att 
kommunen ställer sig bakom förslaget utan invändningar. 

Rickert Olzon 
beredskapssamordnare 

SALAKOMMUN 
Kommonstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Väsbygatan l, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-142 72 
raddningstja nsten@ sala.se 

Rickert Olzon 
Beredskapssamordnare 

rickert. olzon@ sala.se 
Direkt: 0224-74 78 91 



Bilaga KS 2014/141/2 
Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet 
J onas Eriksson 

MISSIV 
Datum 

2014-06-13 
E1tdatum 

Diarienr 

2014-2498 
Er referens 

Tel direkt: 010-240 so 28 
E-post: jonas.eriksson@msb.se 

Ink. 2014 -06- l 6 
Enligt sändlista 

förslag till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om kommuners 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har av regeringen 
bemyndigats att utfärda föreskrifter avseende kommuners och landstings risk
och sårbarhetsanalyser, enligt 12 §förordningen (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Härvarande 
förslag till föreskrifter föreslås upphäva nuvarande föreskrift om kommuner 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6. MSB avser att 
fatta beslut om nya föreskrifter under hösten 2014. Föreskrifterna avses träda i 
kraft 1 januari 2015. 

I bilagan till föreskrifterna återfinns indikatorer för bedömning av kommuners 
och landstings generella kris beredskap. Dessa indikatorer kan till viss del 
behöva anpassas för att samordna olika uppföljningar av kommunernas 
kris beredskap, bland annat kopplat till överenskommelsen om kommunal 
krisberedskap som har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och 
MSB. 

MSB inbjuder er härmed att lämna synpunkter senast den 5 september 
2014 på MSB:s förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt tillhörande konsekvensutredning. 

Förslag till föreskrifter, konsekvensutredning samt missiv finns på MSB:s 
webbplats: www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Remisser/ 

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till: 

MSB 
651 81 Karlstad 

Vänligen ange diarienumret 2014-2498 i svaret. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 o o 

registrator@msb.se 
VVWW'.msb.se 

Aktbliaga 

Orgnr. 
202100-5984 

l 



Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap MISSIV 

Datum 
2014-06-13 

Diariem· 
2014-2498 

Ytterligare upplysningar lämnas av Jonas Eriksson på telefon 010-240 so 28, 

e-post: jonas.eriksson@msb.se, P.Jexandra Grunde! 010-240 5183, 

alexandra.grundel@msb.se eller Chefsjurist Key Hedström på telefon 010-240 

51 52, e-post: key.hedstrom@msb.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 

Avdelningschef 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Sändlista 

Kommuner 
Borås kommun 
Lunds kommun 
Sundbybergs stad 
Eksjö kommun 
Nacka kommun 
Uppsala kommun 
Motala kommun 
Karlstads kommun 
Eskilstuna kommun 
Norrtälje kommun 
Nyköpings kommun 
salakommun 
Örebro kommun 
Halmstads kommun 
Gävle kommun 
Bodens kommun 
Gällivare kommun 
Ängelholms kommun 
Göteborgs stad 
Stockholms stad 

Landsting 
Gotlands kommun 
Jämtlands läns landsting 
Landstinget Blekinge 
Landstinget Dalarna 
Landstinget Gävleborg 
Landstinget Halland 
Landstinget i Jönköpingslän 
Landstinget i Kalmar län 
Landstinget i Uppsala län 
Landstinget i Värmland 
Landstinget i Östergötland 
Landstinget Kronoberg 
Landstinget Sörmland 
Landstinget Västernorrland 
Landstinget Västmanland 
Norrbottens läns landsting 
Region Skåne 
Stockholm läns landsting 
Västerbottens läns landsting 
Västra Götalandsregionen 

MISSIV 
Datum 
2014-06-13 

Diarienr 
2014-2498 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Örebro läns landsting 

Länsstyrelser 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Uppsala 
Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen i Västmanland 
Länsstyrelsen i Västra Götaland län 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Centrala myndigheter 
Socialstyrelsen 

För kännedom 
SKL, Marcus Planmo 

MISSIV 
Datum 
2014-06-13 

Diariem· 
2014-2498 



Ink. 2014 -06- l 6 

Förslag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Myndigheten för samhälisskydd och beredskap föreskriver följande med 
stöd av 12 § förordningen (2006 :63 7) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära hände i ser i fredstid och höjd beredskap. 

Inledande bestämmelse 

l § Denna forfattning innehåller föreskrifter om sådana risk- och 
sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. l §lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

Definitioner 

2 § l denna forfattning avses med 

kritiska Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
beroenden verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden 

karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående leder till 
funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en 
extraordinär händelse inträffar. 

samhällsviktig 
verksamhet 

Risk 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor. 

l. Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten 
som ensamt eller tillsammans med motsvarande 
händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda 
till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig 
for att en redan inträffad kris i samhället ska kunna 
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt. 

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse 
ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till. 

Aletbliaga 

.2 

MSBFS 
Remissutgåva 



MSBFS 
Remissutgåva 

2 

Sårbarhet De egenskaper eller forhållanden som gör ett samhälle, 
ett system, eller egendom mottagligt for de skadliga 
effekterna av en händelse. 

Gemensamma bestämmelser för kommuner och landsting 

3 § [ 2 kap. l § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
infor och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
foreskrivs att kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

4 § Kommuner och landsting ska anpassa arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser till de egna behoven och till övriga förutsättningar. 
Arbetet bör samordnas och integreras med riskanalysarbete som sker i 
enlighet med annan lagstiftning. 

Rapportering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

5 § Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och 
redovisas enligt följande pUlLkter. 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. identifierad samhäilsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
on1råde. 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet. 

5. Riskbedömning för kommunen och kommunens geografiska område. 

6. Bedömning av kommunens generella krisberedskap enligt indikatorer 
som framgår av bilaga. 

7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 
inom kommunen och dess geografiska område. 

8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat. 

Analysen ska redovisas skriftligen tilllänsstyrelsen senast den 31 oktober 
under mandatperiodens första år. Redovisningen ska ske i elektronisk form 
om inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar. 

Rapportering av landstingets risk- och sårbarhetsanalys 

6 § Landstingets risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och 
redovisas enligt foljande punkter. 

l. Beskrivning av landstinget och dess ansvarsområde. 



2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom landstingets 
ansvarsområde. 

4. Identifierade kritiska beroenden får landstingets och dess 
samhällsviktiga verksamhet. 

5. Riskbedömning för landstinget och dess ansvarsområde. 

6. Bedömning av landstingets generella krisberedskap enligt indikatorer 
som framgår av bilagan. 

7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 
inom landstinget och dess ansvarsområde. 

8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat. 

Rapporteringen ska göras skriftligen till Socialstyrelsen och Myndigheten 
får samhällsskydd o<:h beredskap samt kopia till länsstyrelsen. Det ska ske 
senast den 31 oktober under mandatperiodens fårsta år. Rapporteringen ska 
ske i elektronisk form om inte särskilda skäl föreligger eller enligt 
fårutsättningar som Myndigheten får samhällsskydd och beredskap beslutar. 

Kommuners och landstings regelbnndna uppföljning och rapportering 

7 § Under de år då rapportering enligt 5 eller 6 § inte behöver lämnas ska 
kommuner och landsting redovisa enligt följande punkter. 

l. Ändrade fårutsättningar som påverkar riskbilden. 

2. Genomförda, pågående och planerade åtgärder som påverkar riskbilden 

3. Resultatet av genomfört arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. 

Rapporteringen ska göras skriftligen av kommunerna till länsstyrelsen och 
av landstingen till Socialstyreisen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap senast den 31 oktober. Redovisningen ska ske i elektronisk form 
om inte särskilda skäl föreligger eller enligt fårutsättningar som 
Myndigheten får samhällsskydd och beredskap beslutar. 

Med denna fårfattning upphävs MSBFS 20 l 0:6. 

Myndigheten får samhällsskydd och beredskap 

MSBFS 
Remissutgåva 
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Indikatorer för bedömning av kommuners och 
landstings generella krisberedskap 

Bilaga l 

Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder 
samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och 
efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

Riskhantering 
l. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys sker enligt en av ledningen 

anvisad arbetsprocess. 

l Motivering: 

2. Samtliga delar av kommunenilandstinget beaktas och vid behov 
involveras i arbetet. 
Det finns exempelvis en utarbetad struktur för hur berörda delar av 
verksamheten inkluderas i RSA -arbetet. 

l Motivering: 

3. Resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen godkänns av 
kommunens/landstingets ledning. 

l Motivering: l Ja D l NejD 

4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid beslut om 
åtgärder för att stärka kommunens/landstingets krisberedskap. 
Exempel: kommunenilandstinget beslutar hur de risker som identifierats 
i risk- och sårbarhetsanalysen sko hanteras. 

l Motivering: 

5. Relevanta delar av resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen 
kommuniceras till: 

beslutsfattare och anställda inom kommunen/landstinget 
berörda aktörer inom ansvarsområdet 
allmänheten 

l Motivering: NejD 



6. Kommunen/Landstinget arbetar aktivt med utvärdering och har rutiner 
för att ta till vara erfarenheter från: 

tillbud/olyckor (exempelvis genom incident- och 
skaderapportering) 
inträffade händelser 
övning 

l Motivering: 

Ledning 
l. Det finns en av ledningen fastställd krishanteringsorganisation inom 

kommunen/landstinget. 
Exempel på krishanteringsorganisation kan vara krisledningsnämnd, 
krisledningsstab eller motsvarande. 

l Motivering: 

2. Det finns en särskild/tydlig beslutsordning och mandat for 
krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: 

3. Kommunen/Landstinget foljer regelbundet upp att personalen i 
krishanteringsorganisationen känner till sin roll och sitt ansvar vid en 
extraordinär händelse. 

l Motivering: 

4. Det finns lämpliga, utrustade och testade lokaler till 
krishanteringsorganisationen avseende: 

elf6rsörjning till lokaler, arbetsplatser och tekniska system 
it-försörjning 
tekniska system får kommunikation och samlad lägesbild 
(Exempelvis via Rake! och WIS) 
tillgång till vatten for hantering av mat och dryck, hygien 

l Motivering: 

5 D fi · 1 k r fi k'h et mns a ternall v o a 1senng dr n s antenngsorganJsatiOnen. 
Motivering: Ja O NejD 
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6. Inom krishanteringsorganisationen finns föUande eller motsvarande 
funktioner: 

chef för krishanteringsorganisationen 
händelsehantering/operativ ledning 
informationsdelning 
kriskommunikation 
omvärldsbevakning 
analys av händelseutvecklingen av en händelse på kort såväl som 
på lång sikt 
personal/administration 
service/funktionsstöd (papper/mat osv) 

,-------------------
1 Motivering: NeiO J 

Planering 
l. Det finns en utvecklad plan för hantering av extraordinära händelser. 

l Motivering: 

2. Personalen i krishanteringsorganisationen har tillgång till den senaste 
versionen av krishanteringsplanen och har adekvat utbildning. 

l Motivering: NejD 

3. Det finns en utvecklad plan/planer för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet/funktioner som kommunen/landstinget bedriver eller 
ansvarar för. 
Exempelvis kontinuitetsplaner. 

l Motivering: 

4. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera 
krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: NejD 

5. Planerna och rutinerna kontrolleras minst en gång per år och revideras 
vid behov. 

l Motivering: NejD 



Samverkan oeh samordning 

l. Det finns god kännedom inom berörda delar av kommunen/landstinget 
om dess roll och ansvar inom det egna ansvarsområdet. 
Det är upp till kommunenilandstinget att avgöra vilka delar av 
kommunen/landstinget som är berörda. 

l Motivering: 

2. Det finns god kännedom inom berörda delar av kommunenilandstinget 
om andra aktörers roller och ansvar vid extraordinära händelser. 
Det är upp till kommunenilandstinget att avgöra vilka delar av 
organisationen som är berörda. 

l Motivering: 

3. Samverkan bedrivs med andra organisationer för att förbereda 
samordning vid en extraordinär händelse. 
Exempelvis med andra kommuner. landsting, statliga myndigheter eller 
privata aktörer. 

l Motivering: 

4. Det finns aktörsgemensamma former för krishanteringsarbetet vad 
gäller: 

samverkanskonferenser 
samordnad kommunikation med allmänheten 
sarniad lägesbild 
Exempelvis former utvecklade tillsammans och/eller 
överenskomna med andra överblickbara och relevanta aktörer. 

l Motivering: 

Kommunikation 

l. Relevant information om hot och risker inom ansvarsområdet finns 
tillgänglig för allmänheten. 
Exempelvis på kommunensilandstingets externa webbsida. 

l Motivering: 

MSBFS 
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2. Kommunen/Landstinget bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt 
kunna identifiera och varna fOr extraordinära händelser. 

l Motivering: 

3. Kommunen/Landstinget har fastställda rutiner för att upprätta och 
fOrmedla en lägesbild avseende extraordinära händelser. 

l Motivering: 

4. Det finns rutiner och informationskanaler för att snabbt sprida och ta 
emot information vid extraordinära händelser till: 

kommunen/landstinget 
andra aktörer 
allmänheten 

Exempelvis WIS, Rake!, TIE, sociala medier, webbsidor, VMA eller 
motsvarande. 

l Motivering: 

5. Det finns alternativa lösningar för att upprätthålla 
kommunens/landstingets prioriterade kommunikation: 

inom kommunen/landstinget 
gentemot andra aktörer 
till allmänheten vid inträffad händelse 

Exempelvis alternativa lösningarför !T-, tele- och radiosystem. 

l Motivenng: 

Informationssäkerhet 

l. Kommunen/Landstinget bedriver ett systematiskt arbete i enlighet med 
tillämplig informationssäkerhetsstandard på området. 

l Motivering: l Ja D l NejD l 

2. Ledningen f6ljer upp och utvärderar informationssäkerhetsarbetet inom 
kommunen/landstinget minst en gång per år. 

l Motivering: 



3. Kommunen/Landstinget har analyserat möjliga brister i 
informationssäkerheten hos 

e-forvaltningstjänster som kommunen/landstinget erbjuder, 
industriella informations- och kontrollsystem (SCADA), 
informationssystem där integritetskänslig information hanteras. 

l Motivering: l Ja D l NejD l 

4. Kommunen/Landstinget beaktar informationssäkerhetsaspekter när 
informationshantering överlåts åt en extern leverantör eller när e
forvaltningstjänster erbjuds och drivs i samarbete med en annan 
offentlig aktör. 

l Motivering: l Ja D l NejD 

Resurser 
l. Kommunen/Landstinget har genomfort en övergripande behovsanalys 

av vilka materiella och personella resurser som krävs for att hantera de 
identifierade riskerna 

l Motivering: l Ja D l NejD l 

2. Kommunen/Landstinget har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande 
vilka interna materiella och personella resurser som finns att tillgå for att 
hantera de identifierade riskerna. 
Exempelvis mobil reservkraft, pumpar, sandsäckar. 

l Motivering: 

3. Det finns avtal och överen&konunelser med externa aktörer om 
forstärkningsresurser. 

NejD 

l Motivering: l Ja D l NejD l 

4. Det finns rutiner for att begära och ta emot forstärkningsresurser från 
externa aktörer i samband med kriser. 

l Motivering: 
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5. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller 
motsvarande som har beredskap dygnet runt alla dagar på året. 

l Motivering: 

Övning 
l. Det finns övningsplan( er) inom kommunen/landstinget som efterföljs. 

l Motivering: 

2. Krishanteringsorganisationen övas minst vartannat år. 

l Motivering: 

3. De aktörsgemensamma formerna för samverkan övas regelbundet. 

l Motivering: 

4. Planen för hantering av extraordinära händelser övas minst vartannat år. 

l Motivering: 

5. Planen/planerna för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhetifunktioner som kommunen/iandstinget bedriver e il er 
ansvarar för övas minst vartannat år. 

l Motivering: 

6. Kommunen/Landstinget genomför eller deltar i informations- och cyber
relaterade övningar minst vartannat år. 

l Motivering: 



Förslag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
allmänna råd om kommuner och landstings risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Dessa allmänna råd ansluter till de skyldigheter som foljer av Myndigheten 
for samhällsskydd och beredskaps foreskrifter om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS ÅÅÅÅ:XX. Termer och 
uttryck som används i MSBFS ÅÅÅÅ:XX har samma betydelse här. 

Allmänna råd har en annanjuridisk status än fdreskrifter. Allmämm råd är inte 
tvingande, utan deras funktion är att fortydliga innebörden i lag, forordning 
eller myndighetsforeskrifter och att ge generella rekommendationer om 
tillämpningen av sådana regler. 

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund. 

A K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- l 6 
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5 och 6 §p. l 

Redovisningen under punkten l syftar till att ge grundläggande information 
om myndigheten. Följande bör redovisas: 

• Kommunens/landstingets roll och ansvarsområde. 

• Kommunens/landstingets organisation inklusive egna bolag och 
förbunds samarbeten. 

• Kommunensilandstingets relation till andra myndigheters 
närliggande ansvarsområden. 

• Vilka författningar som reglerar kommunens/landstingets 
verksamhet och vilka författningar som har beaktats i redovisningen 
av risk- och sårbarhetsanalysen. 

• Förhållanden och andra förutsättningar som har betydelse för den 
fortsatta redovisningen och förståelsen av risk- och 
sårbarhetsanalysen. Exempelvis geografiska, demografiska och 
hydrologiska förhållanden. 

5 och 6 §p. 2 

Redovisningen under punkten 2 syftar till att ge information om 
redovisningens riktighet. Följande bör redovisas: 

• Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

• Vilka metoder som använts i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen med motiv. 

• Deltagande interna, externa och privata aktörei. 

• Vilket underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

• Gjorda avgränsningar med motiv. 

5 och 6 §p. 3 

Redovisning under punkten 3 bör utgå från nedanstående elva 
samhällssektorer och dess funktioner. Den samhällsviktiga verksamheten är 
de anläggningar och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i. 

Samhällssektor 

Energiförsörjning 

Exempel på viktiga samhällsfunktioner per 
samhällssektor 

Produktion av el, distribution av el, produktion 
och distribution av fiärrvärme, produktion och 



distribution av bränslen och drivmedel m.m. 

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala 
betalningssystemet, värdepappershandel m.m. 

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet, 
detaljhandel, tillverkningsindustri m.m. 

Hälso- och 
sjukvård samt 
omsorg 

Information och 
kommunikation 

Kommunalteknisk 
försörjning 

Livsmedel 

Offentlig 
förvaltning 

Skydd och säkerhet 

Socialförsäkringar 

Transporter 

Soch6§p.4 

Akutsjukvård, läkemedels- och 
materielförsörjning, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre, primärvård, 
psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och 
människor m.m. 

Telefoni (mobil och fast), internet, 
radiokommunikation, distribution av post, 
produktion och distribution av dagstidningar, 
webbaserad information, sociala medier m.m. 

Dricksvattenförsöljning, avloppshantering, 
renhållning, väghållning m.m. 

Distribution av livsmedel, primärproduktion av 
livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning 
av livsmedel m.m. 

Lokal ledning, regional ledning, nationell 
ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk 
och konsulär verksamhet m.m. 

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt 
försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 
räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, 
gränsskydd och immigrationskontroll, 
bevaknings- och säkerhetsverksamhet m.m. 

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen m.m. 

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, 
vägtransport, kollektivtrafik m.m. 

Redovisning under punkten 4 bör utgå från kritiska beroenden som rör den 
samhällsviktiga verksamhet som myndigheten själv förvaltar, bedriver eller 
äger. Inklusive bolag, förbund eller andra samarbetsformer. 
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5 och 6 §p. 5 

Redovisning under punkten 5 bör delas in i riskidentifiering och riskanalys. 
Myndighetens riskbedömning bör omfatta hela ansvarsområdet och för 
kommunen även det geografiska området. 

Riskidentifiering 

Syftar till att identifiera händelser och förhållanden inom ansvarsområdet 
eller det geografiska området som innebär ett hot eller en risk. Resultatet av 
riskidentifieringen bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier 
och bör omfatta risker och hot för exempelvis naturolyckor, olyckor, 
teknisk infrastmktur och försörjningssystem, antagonistiska hot och sociala 
risker samt sjukdomar beroende på respektive myndighets ansvarsområde. 

1 Riskanalys 

Riskanalysen bör utgå från de identifierade riskerna eller ett urval av dessa. 
De identifierade riskerna bör utvecklas till mer utförligt beskrivna 
riskscenarier. Riskanalysen bör innehålla en värdering av hur sannolikt det 
är att scenariot ska inträffa och vilka direkta konsekvenser som det medför. 
I de fall då sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet 
kan. bedömningen utlämnas. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen 
bör vara befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 
grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på 
egendom och miljö. 

Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarheter 
och brister i förmåga vilka sedan sammanfattas tillsammans med andra 
slutsatser i p.7. 

5 och 6 §p. 6 

Redovisningen under punkten 6 av kommunens/landstingets generella 
krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilaga l 
och innebär att det endast är den egna organisationens fömtsättningar som 
bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej huruvida indikatorn 
anses vara uppfylld. Ett nej anses då indikera en brist och bör resultera i en 
åtgärd för att komma till rätta med denna brist, alternativt en motivering till 
varför en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns ett 
kommentatorsfålL Här bör myndigheten mer utförligt motivera varför 
indikatorn anses vara uppfylld eller inte alternativt kommentera varfor 
indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i 
strecksatser. För att svara ja på en sådan indikator krävs att samtliga 
strecksatser är uppfyllda. 



5 och 6 §p. 7 

Redovisningen under punkten 7 bör utgå från de sårbarheter och brister 
som framkommit vid identifiering av kritiska beroenden, riskbedömningens 
scenarioanalyser samt vid bedömning av kommunens/landstingets generella 
krisberedskap. Övriga identifierade sårbarheter och brister i förmåga som 
framkommit vid inträffade händelser, genomförda övningar samt övrigt 
analysarbete bör även beskrivas här. Sårbarheten och bristema i förmågan 
bör sedan ligga till grund för att aktörerna ska kunna identifiera, föreslå och 
vidta åtgärder. 

5och6§p.8 

f Redovisning under punkten 8 bör utgå från de behov av åtgärd;;;:----l 
identifierats med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
Exempelvis åtgärder och verksamhet rörande: 

• Utbildning, övning, analys och planering 

• Åtgärder som planeras för att stärka krisberedskapsilirmågan 

• Vilka handlingsprogram, planer och styrdokument som innehåller 
mer detaljerade beskrivningar om det risk- och 
sårbarhetsreducerande arbemt 

• Behov av åtgärder som ligger utanför myndighetens ansvarsområde 
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l samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) 

bildades den 1 januari 2009 erhölls av regeringen föreskriftsrätt för 

kommuners, landstings och statliga myndigheters nsk- och sårbarhetsanalyser. 

Föreskriftsrätten, som för kommuner och landsting har sitt stöd i 12 § 

förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, utformades bland annat 

i syfte att säkerställa enhetlighet och jämförbarhet. l Regeringens proposition 

(2007/08:92) Stärkt krisberedskap för säkerhets skull anger regeringen även 

att risk- och sårbarhetsanalyserna är ett viktigt instrument för att inrikta, följa 

upp och utvärdera arbetet inom krisberedskapsområdet Regeringen anser 

därför att det är angeläget att de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs 

av kommuner, landsting och myndigheter håller en god kvalitet och är 

jämförbara och enhetliga. 

Under 2010 utgav MSB föreskrifter för kommuners och landstings risk- och 

sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6. Föreskrifterna reglerade främst hur 

kommuner och landsting ska redovisa och rapportera myndigr1etens risk- och 

sårbarhetsanalys tilllänsstyrelsen respektive länsstyrelsen och socialstyrelsen. 

Bland annat reglerades tid och periodicitet för redovisningen, mottagare av 

redovisningen samt att redovisningen skulle ske enligt en särskild disposition. 

Syftet med föreskrifterna var att öka kvalile och enhetlighet hos kommuners 

och landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt att möjligöra jämförbarhet av 

olika kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. Föreskrifterna 
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utformades utifrån en målsattning att i så stor utsträckning som möjligt uppfylla 

regeringens intentioner med risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

Vid utgivande av författningar följer en skyldighet att utvärdera huruvida 

författningen hade avsedd effekt. Nuvarande föreskrifter utvärderades under 

2012. Utvärderingen gav vid handen att föreskrifterna hade bidragit till en ökad 

kvalite, enhetlighet och jämförbarhet men att det samtidigt fanns 

utvecklingspotential vad gäller jämförbarheten. De brister som identifierades i 

utvärderingen var främst regleringen av förmagebedömning vars utformning 

inte tillfullo stödjer syftet att skapa mer jämförbarhet. Det fanns vidare ett behov 

av att ytterligare tydliggöra och avgränsa redovisningarnas omfattning 

samtidigt som det fanns direkta felaktigheter i föreskrifterna, bland annat med 

felaktiga hänvisningar till paragrafer och vilken myndighet som var huvudman i 

mottagningen av analyserna. Slutligen fanns det även ett behov av att se över 

tidpunkter och rapporteringsfrekvenser för kommuner, landsting och statliga 

myndigheter för att kunna främja en effektiv och ändamålsenlig utveckling av 

krisberedskapsarbetet 

Förslaget till nya föreskrifter för kommuners och landstings risk- och 

sårbarhetsanalyser innehåller därför ett antal förslag till ändringar som 

ytterligare torde bidra till mer jämförbara risk- och sårbarhetsanalyser. 

Förslaget innehåller en ny bedömning av myndighetens generella 

krisberedskap vilket är en scenariooberoende förmagebedömning och innebär 

såväl en större tydlighet för kommuner och landsting om vad som ska 

bedömas som en förbättrad möjlighet att skapa mer jämförbarhet. Tidpunkten 

för redovisningen är vidare något senarelagd för att på ett bättre sätt passa in i 

kommuners och landstings ordinarie planerings- och budgetprocess. Slutligen 

finns aven ett allmänt råd knuten till föreskriften för att på ett tydligare sätt 

beskriva förutsattningarna och innebörden av författningstexten. Utöver 

ovanstående har även författningstexten generellt sett ändrats för att i så stor 

utsträckning som möjligt tydliggöra och avgränsa redovisningens utformning 

samt omfång. 

2 Alternativa lösningar 

De alternativa lösningar som finns att tillgå är att MSB inte utfardar nya 

föreskrifter utan att nuvarande föreskrift, MSBFS 2010:6, även gäller 

fortsättningsvis. Ett annat alternativ ar att andra utformningen på nuvarande 
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föreskrifter som reglerar formerna för redovisningen till att reglera vilka 

arbetssätt och metoder som myndigheterna ska använda sig av. Ett tredje 

alternativ är att upphäva giltigheten på nuvarande föreskrifter och att inte ge ut 

några nya föreskrifter. 

Utvecklingen av kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser är en 

långsiktig process som innebär ett kontinuerligt utvecklingsarbete hos 

kommuner och landsting. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som 

möjligt ta tillvara det arbete som sker hos kommuner och landsting vad gäller 

risk- och sårbarhetsanalyser. Reglering med hjälp av föreskrifter måste därför 

ske med en viss varsamhet för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling. 

Samtidigt är det viktigt att så tidigt som möjligt ändra eller ta bort de delar av 

regleringen som inte är i enhetlighet med föreskrifternas intentioner om ökad 

kvalitet, enhetlighet och jämförbarhet. Ett sådant område är nuvarande 

föreskrifters reglering av förmågebedömning som genom sin utformning är 

alltför tolkningsbar och otydlig för att kunna främja en positiv utveckling i 

enlighet med risk- och sårbarhetsanalysarbetets intentioner. Det finns vidare 

ett generellt behov av att i föreskrifter och allmänna råd bättre tydliggöra samt 

avgränsa risk- och sårbarhetsanalysarbetet för att på så sätt få en tydligare 

målbild om vad som ska uppnås med kommuners och landstings risk- och 

sårbarhetsanalysarbete. Kommer inte en ny reglering till stånd finns det därför 

en viss risk att den långsiktiga utvecklingen hämmas. Till föreskrifterna hör 

även ett allmänt råd som kan bli ett viktigt stöd för redovisningen och arbetet 

med risk- och sårbarhetsanalyser. Allmänna råd har en annan juridisk status 

än föreskrifter och är inte tvingande. Bedömningen är därför att de allmänna 

råden kan vara ett bra komplement till föreskrifter för att öka kvalitet, 

jämförbarhet och enhetlighet på myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. 

Den andra alternativa lösningen till föreskrifternas utformning, att med 

föreskrifter reglera metoder, arbetsprocesser och innehåll i risk- och 

sårbarhetsanalyserna, skulle förmodligen resultera i ett tydligare och enklare 

sätt att arbeta för det stora flertalet av kommunerna och landstingen. Det 

innebär dock samtidigt att förutsättningarna för att anpassa analysen utifrån 

den egna kommunens och landstingets behov och övriga förutsättningar blir 

begränsade vilket även skulle få till följd att den positiva utvecklingen på 

området hämmas. Det finns sannolikt inte heller någon metod eller sätt att 

arbeta som passar alla. Bedömningen att med hjälp av föreskilter reglera 

arbetssätt och metoder inte främjar en god utveckling gjordes redan inför 
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utvecklingsarbetet av MSBFS 2010:6. Denna bedömning anses fortfarande ha 

sin giltighet. 

Vad gäller det tredje alternativet som innebär att nuvarande föreskrifter 

upphävs men att det inte ges ut några nya föreskrifter för risk- och 

sårbarhetsanalyser bedöms inte heller främja en fortsatt utveckling inom 

området. Främst med tanke på att utvärderingen av nuvarande föreskrifter gav 

vid handen att föreskrifterna har medfört att kvaliteten, enhetligheten och 

jämförbarheten har ökat i myndigheternas arbete med risk- och 

sårbarhetsanalyser. Utvärderingen visade även att det finns ett stöd hos 

myndigheterna för att reglera området. 

3 Berörda 

Föreskriften gäller för kommuner och landsting. 

4 Kostnader och andra konsekvenser 

Arbetet med kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser varierar i 

omfattning och vilken utsträckning som hela organisationen involveras. Det är 

därför svårt att på ett relevant sätt beräkna vilka kostnadsmässiga 

konsekvenser som följer av föreskrifterna. Den samlade bedömningen är dock 

att föreskrifterna inte medför någon nämnvärd påverkan på det sätt som 

kommunerna och landstingen arbetar inom området och därmed att eventuella 

kostnadsmässiga konsekvenser är försumbara. Den huvudsakliga kostnaden 

är förknippad med själva upprättandet av risk- och sårbarhetsanalysen. Detta 

krav följer redan av lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjdberedskap och är inte en följd av dessa föreskrifter 

5 Överensstämmelse med Sveriges 
medlemskap i EU 

För att förbättra effektiviteten och samordningen av medlemsstaternas insatser 

på civilskyddsområdet beslutade Europaparlamentet och rådet den 17 

december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. 

Civilskyddsmekanismen avser förebyggande av, beredskap för och insatser vid 

naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. l artikel 6 om 

riskhantering framgår att medlemsstaterna ska utarbeta riskbedömningar på 

nationell eller subnationell nivå samt att sammanfatta och rapportera dessa 
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Myndigheten ror 
samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 

Datum Diarienr 
2014-05-14 2014-2498 

riskbedömningar till kommissionen senast den 22 december 2015 och därefter 

vart tredje år. Under 2014 ska kommissionen vidare, tillsammans med 

medlemstaterna, utarbeta riktlinjer om innehåll, metod och struktur för 

bedömning av riskhanteringsförmåga. Medlemsstaterna ska vidare ge 

kommissionen tillgång till bedömningen av sin riskhanteringsförmåga vart 

tredje år efter det att formerna för riskhanteringsförmågan har fastställts. 

Formerna för denna rapportering är i dagsläget dock inte klar. På samma sätt 

anger EU:s klimatanpassningsstrategi att medlemsstaternas ska utveckla, 

genomföra och revidera sin klimatanpassningspolitik grundat på risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

Bedömningen är att föreskrifterna stödjer det europeiska arbetet med 

riskbedömningar och bedömning av riskhanteringsförmåga. Ett systematiskt 

sätt att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, från lokal till nationell nivå, 

främjar och möjliggör att Sverige kan leva upp sina skyldigheter som 

medlemsstat. 

6 Ikraftträdande och informationsinsatser 

Författningen träder i kraft den 1 januari 2015 och tio månader senare sker 

den första redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyserna enligt den reglering 

som föreskrifterna innebär. Det som är nytt rned föreskrifterna är främst en ny 

bedömning av myndigheternas generella krisberedskap. Metoden är en 

utveckling av nuvarande förmågebedömning och är i stor utsträckning en 

förenkling i jämförelse med nuvarande metod för förmågebedömning. Den 

övergripande bedömningen är därför att de nya föreskrifterna förenklar och 

avgränsar risk- och sårbarhetsanalysarbetet och att det därför inte 

finns några särskilda skäl för övergångsbestämmelser eller att annan hänsyn 

behöver tas när det gäller tidpunkt för när föreskrifterna träder i kraft. 
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Myndigheten for 
samhällsskydd och beredskap 

7 Kontaktpersoner 

Jonas Eriksson 

010-240 5028 

jonas.eriksson@msb.se 

Alexandra Grunde! 

010-240 5183 

alexandra.grundel@msb.se 

Konsekvensutred n i ng 
Datum 
2014-05-14 

Diarienr 
2014-2498 
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§ 150 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-08-26 

Förvärv av Karlbergs kiosk 

INLEDNING 

Dnr 2014/887 

I detaljplanen för del av stadsparken, planeras en tydligare entre till parken, fär
digställande av fler besöksparkeringar, en ny servicebyggnad med offentliga toa
letter och kiosk/kafe med mera. Markverksamheten har fått uppdraget att formali
sera uppgörelsen om förvärv av Karlbergs kiosk, som ryms inom planerat område. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/142/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, planering och ut
veckling 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225.000 kronor samt att byggnaden 
rivs, 
att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300.000 
kronor att täckas av eget kapital, samt 
att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem
ställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225.000 kronor samt att byggnaden 
rivs, 

att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300.000 
kronor att täckas av eget kapital, samt 

Q.tt köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2014.08.01 ~~O~~~ b ilag a .C S 20 14/142/ l 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Ink. 2014 -08- O 6 
Oiarienr 

Dpb: 

Förvärv av Karlbergs kiosk 

1956 erbjöds E Karlberg att flytta kiosken till i närheten av nuvarande plats 
efter Ekebygatan efter att ha haft verksamheten i korsningen mellan gruvvägen 
och Ringgatan. Nuvarande placering är en mindre justering på några meter som 
tillkom for att anpassa sig till nuvarande detaljplan från 1976. Bilaga l. 

Detaljplanen for del av stadsparken är ute på samråd tom 25 augusti 2014 
som i stora drag handlar om att göra en tydligare entre till parken, fårdigställa 
fler besöksparkeringar, utforma en entreyta samt möjliggöra for en ny 
servicebyggnad med offentliga toaletter och kiosk/kafe. 
Detaljplanen planeras gå upp for antagande i kommunfullmäktige i december 
2014. 
Som framkommer av bilaga 2 så omfattar utredningsskissen även av området 
for Karlbergs kiosk. 
Markverksamheten har fått i uppdrag att formalisera uppgörelsen om forvärv 
av Karlbergs kiosk for 225 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun forvärvar Karlbergs kiosk för 225 tkr samt att byggnaden 
n vs. 

att for forvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300 
tkr att täckas av eget kapital 

att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på Samhällsbyggnadskontoret 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Planering och Utveckling 
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§ KFU 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-19 

3 (lOj 

Dnr 2014/773- :;_ 

Biblioteksplan för Sala kommun 2015-2018 

INLEDNING 
Enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 § 17 ska varje kommun anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet inom biblioteksområdet Nuvarande biblioteksplan i Sala 
kommun behöver revideras och förnyas då den gäller mellan 2012-2014. 

Beredning 
Bilaga KFU 2014/22, förslag till beslut 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkande 
Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att revidera biblioteksplanen för Sala 
kommun. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att revidera biblioteksplanen för Sala 
kommun. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdr::sbe;tyrkande 

:.,)J 



Pll'l SALA 3ilaga KS 2014/152/1 
~KOMMUN 

l (2) 
2014-05-28 

BOEL SIMONSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING _<:iALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 2 o 
OiarienrLOi4 t+f;~jAktbilag:a J 
Dpb: 

Biblioteksplan diarienr 2014/773 

Enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 §17 skall varje kommun anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet inom biblioteksområdet 

Nuvarande biblioteksplan i Sala kommun behöver revideras och förnyas då den 
gäller mellan 2012-2014. 

Utifrån den nya bibliotekslagen har KB uppföljningsansvar för kommunala och 
regionala biblioteksplaner. Kungliga biblioteket har gett ut två skrifter
Biblioteksplan 2.0 samt nyckeltal1.0- som kan fungera som ett stöd i utformandet 
av de lokala planerna. Där finns uttalat att biblioteksplanerna bör vara 
uppföljningsbara och kopplade mot bibliotekslagen. 

http: l !b i bli oteksstatistik bl ogg.kb .se l uppdrgg:plan~rL 

l 

Det bör även tilläggas att kommuner som from 2015 inte har någon biblioteksplan 
inte kan räkna med att få inköpsstöd från Statens Kulturråd. (Handlingsprogram för 
läsfrämjande, delrapport maj 2014) 

http: l /www.kulturradet.s~LDos_urn~nts /pJJbJ.ikatlo ner).2. O Hjhq_udlings_Qrogram las 
framjande.pdf 

Förslag till beslut: 

Att kultur- och fritidsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att vi i enlighet med 
ovanstående riktlinjer får uppdraget att skriva en ny biblioteksplan för Sala 
kommun 2015-2018. Biblioteksplanen bör omfatta all biblioteksverksamhet inom 
kommunen. 

) 

t:·:::=tz (_ /~~ 
·· Boel Simonsson 

Bibliotekschef, Sala kommun 

0224-747701 



uilafia :s 2014/153/1 C:ALA l(flqVlU'' u, - , ,.Un;d ! '~\! 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 3 
Diail&nr : .. :. .. ·: u ;, -,- jAktbilaga 

D p b: 

Ansökan om medel till cirkelledare för" Mitt Val" 

Kommunstyrelsens ordförande till handa 

En av folkbildningens viktigaste uppgifter är att stärka och utveckla demokratin. En grupp som 
alltför ofta står utanför är personer med intellektuell funktionsnedsättning. studieförbundet 
Vuxenskolan har i många år varit ledande bland Sveriges bildningsförbund att tillsammans 
med FBU (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) arbetat med den här 
gruppen. Även så i Västmanland. Vi fortsätter utveckla vårt arbete och har ökat antalet 
studietimmar de senaste åren, men vi vill höja och stärka både utbudet och kvaliten. 

studieförbundet Vuxenskolan Sverige har utarbetat ett studiematerial som vänder sig till 
personer med intellektuell funktionsnedsättning för att de ska stärkas i att bli mera delaktiga i 
vårt samhälle. studiematerialet heter "Mitt Val" och materialet ger insyn och insikt kring en av 
demokratins viktigaste hörnstenar, att ha rätten och skyldigheten att rösta. Genom att få 
kunskap om hur ett val i Sverige går till och för att även personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan välja om de vill vara delaktiga. 

Materialet framtaget i Projekt Mitt val -Valet 2014. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks
Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyreisen. 

Projektledare: Annie Boström, studieförbundet Vuxenskolan Förbundskansliet 
Författare: Ulla Bohman, M, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst. 
Referens för studiematerialet är Verkstadsklubbar i Stockbolm: Klubb Äpplet och Klubb 
Liljan 
Grafisk form: P asadena Studio 
Illustratör: Anna Sjölin, AnnaPenna 
studiematerialet finns enbart i PDF-version som kan ses på .l''WW.S.Y:l!!! 



§ KFU 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s (lOJ 

KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-19 

Dnr 2014/668- 2 

Ansökan - studieförbundet Vuxenskolan. 
Medel till cirkelledare för "Mitt Val" 

INLEDNING 
studieförbundet Vuxenskolan Sverige har utarbetat ett studiematerial som vänder 
sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning för att de ska stärkas i att bli 
mera delaktiga i vårt samhälle. studiematerialet heter "Mitt Val" och materialet ger 
insyn och insikt kring en av demokratins viktigaste hörnstenar, att ha rätten och 
skyldigheten att rösta. Genom att få kunskap om hur ett val i Sverige går till och för 
att även personer med intellektuell funktionsnedsättning kan välja om de vill vara 
delaktiga. 

Beredning 
Dilaga KFU 2014/24, ansökan från studieförbundet Vuxenskolan 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 
Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ge 5000 kronor för en studiecirkel under förutsättning att den genomförs i Sala 
med deltagare från Sala. 

Alette-Marie Lindgren (S) yrkar bifall till Michael PB Johanssons förslag. 

Anders Westin (C) ställer sig positiv till ansökan ur demokratisk aspekt nu när det 
är valår och yrkar bifall till Michael PB Johanssons förslag. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunst:yTelsen beslutar 

att ge 5000 kronor för en studiecirkel under förutsättning att den genomförs i Sala 
med deltagare från Sala. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



studieförbundet Vuxenskolan Västmanland har under två dagar i Stockholm låtit utbilda två 
personer, Margareta Hallner och Michael Wikström, för att de i sin tur ska kunna utbilda 
cirkelledare här i vårt län, minst en för varje kommun. I Västerås kommun kommer vi att 
utbilda flera då behovet är större med en större folkmängd. Vi tillhandahåller även 
studiematerial till cirkeldeltagarna samt administrerar och bokar lokaler. Vår förhoppning är 
att kunna erbjuda cirkeln helt utan kostnad för deltagarna. För att kunna göra det äskar vi 
pengar från er kommun för att kunna betala lön till cirkelledaren. Varje cirkel är uppdelad i sju 
träffar med tre cirkeltimmar l träff. Den gängse lönen för en cirkelledare hos oss är 125 kr/tim. 
För att täcka administrativa kostnader, lokalkostnader samt sociala avgifter och skatt krävs 
minst 5 000 kr l genomförd cirkel. 

Då valnämnderna i vårt län inte har haft möjlighet att budgetera för just den här kostnaden 
väljer vi att söka pengar direkt från kommunstyrelsen. Tiden är knapp för att vi ska hinna 
utföra dessa viktiga cirklar innan valet i september 2014. Vi är tacksamma för en snabb 
hantering av ärendet i er kommun. Vänligen kontakta Camilla Bohm-Coleman eller Anette 
Gerbardsson om ni vill ha mer information om materialet, mer detaljerad kostnadskalkyl eller 
årsredovisning från SV Västmanland för 2013. Cirkelledarutbildningen kommer att ske i våra 
lokaler på Östra K yrkagatan 3 i Västerås lördagen den 26 april vilket gör att vi ser fram emot 
svar så snart som möjligt 

Västerås 2014-04-16 

Camilla Bohm Coleman 
Verksamhetsutvecklare 
Funktionsnedsättning/integration 
c ami!! a. bob m-col eman@>sv. se 
0767 - 81 80 85 

Studlefirbundet 
Vuxenekolan 

Anette Gerbardsson 
V erksamhetsu tvecklare 
Pedagogisk utveckling 
anette.gerhardsson@sv.se 
0706 - 30 52 07 
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§ KFU 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-19 

6 (10) 

Dnr 2014/465 -lt 

Ansökan - "Projekt Gropen" från Sätra IF 

INLEDNING 
Sätra IF har en vision om att skapa en unik frilufts-lidrottsmiljö att nyttja året om. 

Beredning 
Bilaga KFU 2014/25, ansökan med bilagor 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 
Amc:.r!da Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att ställa s ig positiv till projektet och att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads förslag med tilläggsyrkande 
att kultur- och frit.idskontoret är föreningen behjälplig att söka externa medel och i 
projektet framöver, samt 
att ärendet återkommer i strategisk plan. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att ställa sig positiv till projektet och att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för 
vidare hantering, 

att kultur- och fritidskontoret är föreningen behjälplig att söka externa medel och i 
projektet framöver, s~unt 

att ärendet återkommer i strategisk plan. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 20 14 /1 54/1 

~~ Ansökan "Projekt Gropen" Sätra IF 2014-03-05 

Sätra IF hemställer härmed hos Sala Kommunstyrelse om 2 978 000 kr att användas till 
investering i "Projekt Gropen". 
Projektbeskrivning, Budget och Banskiss bifogas som pdf-filer. 

Sätrabrunn 2014-03-05 

För Sätra IF 

u~~ 
Kurt Andersson, ordf. 

Bilagor: SIF Projbeskr Projekt Gropen 20140303.pdf 
SIF Budget Projekt Gropen 20140303.pdf 
SIF Projekt Gropen- Banskiss 5.pdf 

Ink. 2014 -05- 2 3 
Olarienr 

.20) 



Projektbeskrivning- "Projekt Gropen" 2014-03-05 

Beskrivning av Sätra Idrottsförenings verksamhet: 

Sätra IF är en förening med ca. 240 st medlemmar i Sätrabrunn, Sala kommun. Verksamheten som bedrivs är 

fotboll, längdskidåkning och motion. Sätra IF har egna anläggningar i form av- Fotbollsanläggning, ishockeyrink 

och elljusspår. 

Sätra IF bedriver vintertid en omfattande verksamhet inom längdskidåkning med fokus på barn och ungdomar. 

Är ledande skidklubb i Sala kommun när det gäller barn och ungdomar. 

Den gångna vintern deltog 50 st ungdomar (25 pojkar och 25 flickor) från 5 år till19 år i skidverksamheten, 

med totalt 9 st ledare. Träningarna baseras på s kidlek och målet är att al!a ska vara med och ha roligt, och att 

skapa ett intresse för skidåkning som motionsform, snarare än att få fram elitåkare. 

Bakgrund/ Anledning till Projektet: 

Sätra IF har hittills bedrivit sin skidverksamhet vid ett elijusspår som ligger i direkt anslutning till ett 

villaornråde och en hälsobrunn i sätrabrunn utanför Sa la. Vid elljusspåret har vi skapat ett litet lekområde 

vilket vi sedan 6 år har kunnat belägga med konstsnö genom att dra lös kabel och slang till en liten snökanon 

av äldre modell. Vi har under de åren insett att konstsnö är helt nödvändigt för att kunna bedriva 

skidverksamhet på våra breddgrader. 

Att bygga en konstsnöanläggning på platsen var helt omöjligt. Dels pga avståndet t ill vatten och 

transformatorstation, dels pga närboende som skulle störas av ljudet från snökanonerna. Markägarna var inte 

heller intresserade av intrånget. 

Samtidigt började tankar ta form i föreningen att börja med skidskytte. Det finns en tradition i bygden med 

luftgevärsskytte och det finns många skytteintresserade i föreningen. Att anlägga en skjutbana så nära 

bebyggelse var inte heller tänkbart. 

Målgrupp: 

Vår primära målgrupp är våra nuvarande och kommandeskidintresserade barn och ungdomar, men 

ambitionen är att anläggningen ska bli en tillgång för samtligaskidintresserade i närområdet. 

Mål: 

Sätra IF har en vision om att skapa en unik frilufts/idrottsmiljö för denna region att nyttjas året om. 

-Att antalet dagar med åkbara skidspår skall öka. 

-Att verksamheten skall breddas. 

-Att även utöka verksamheten med skidskytte. 



Beskrivning av "Projekt Gropen": 

Gropen är ett nedlagt grustag, tillräckligt avsides för att vare sig snökanoner elle r skytte ska störa boende men 

ändå lättillgängligt. Tillgång till vatten och el finns. Förutom konstsnöanläggningen projekteras dels en mindre 

skjutbana för skidskytte med luftgevär på (10m) och en stor skjutbana för kaliber 22L (8 banor, 50 m). 

skidskytteförbundet ställer sig mycket positiva till våra planer då närmaste anläggning finns i Storvreta utanför 

Uppsala. Vi hoppas och tror att skidskyttet kommer rekrytera många barn och ungdomar till föreningen. 

l projektet ingår även att asfaltera en del av spårslingan. Detta för att möjliggöra rullskidåkning på området 

vilket skulle bli ett nytt inslag i verksamheten. Inga cykelvägar finns i närområdet utan bara landsvägar med 

mycket tung trafik så av trafiksäkerhetsskäl har möjligheten till rullskidåkning varit obefintlig. Den del av 

spårslingan som asfalteras är även tänkt att handikappanpassas i samråd med Västmanlands 

Handikappsförbund (flackare backar m.m.). Slingan kan då användas förför sit-ski vilket helt saknas i regionen 

och efterfrågas av Handikappsförbundet. 

skjutbanorna kommer sommartid att användas för springskytte och rullskidsskytte- båda är träning- och 

tävlingsgrenar på frammarsch. En handikappanpassad asfalterad slinga möjliggör även rullstolsskytte. 

Området har en fantastisk potential att utnyttjas för mountainbike, orientering mm. Detta är träningsformer 

som initialt kommer nyttjas som barmarksträning men som framöver kan komma att ytterligare bredda 

föreningens utbud. 

Aktiviteter år 1: En konstsnöanläggning byggs i ett f.d. grustag mellan sätrabrunn och Lånsta. En 2,5 km lång 

e!belyst spårslinga, 6 m bred, tota! höjdskillnad ca. 75 m. 2 st snökanoner matas via en 1100 m lång rörslinga 

med 10 st uttagsposter och 3 st dräneringspunkter. Snökanoner flyttas mellan uttagsposter v id snöproduktion. 

Rörslingan ansluter till en pumpstation placerad intill befintlig sjö. En sugledning tar vatten från sjön till 

pumpstation. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd att ta vatten ur sjön som f inns i Gropen för tillverkning av 

konstsnö. Nyttjanderättsavtal med markägarna är tecknat. l anslutning till spårslingan placeras skjutbana för 

skidskytte (8 st banor), 2 st lekområden samt en grillplats. Belysning (typ LED) installeras till spårslingan, 

skjutbana och lekområden. Befintligt el-abonnemang uppgraderas för att klara högre strömstyrka. Infart förses 

med 2 st nya bommar och en parkering skapas. 

Aktiviteter år 2: En 1000 m lång s! inga i !ätt terräng asfalteras. 

Genom att förverkliga "Projekt Gropen" nyskapas en möjlighet för våraskidungdomar och eventuellt 

tillkommande att utvecklaskidverksamheten ytterligare. Vi vill även ge skidförbund, närliggande 

konferensanläggning, skola och övrigaskidintresserade möjligheten till skidåkning vid snöfattiga vintrar. 

Allmänheten ges också möjlighet till skidåkning som ur folkhälsosynpunkt kanske är den bästa motionsformen 

under vinterhalvåret. 

Ingen liknande verksamhet finns i Sala kommun eller i länet. 

Verksamhet efter projekttidens slut: 

Anläggningen kommer att drivas vidare av Sätra IF både vinter- och sommartid. 

För att täcka driftskostnader kommer eventuellt en spåravgift för vuxna att tas ut vintertid. 

Dokumentering av projektet: 

Sätra IF avser att dokumentera byggandet av anläggningen både i skrift och bild. 

Dokumentationen kommer att delges samtliga finansiärer och övrigt intresserade. 



Målgruppens delaktighet: 

Sätra IF:s samtliga s kidledare och s kidungdomar är delaktiga i all planering av detta projekt. Fyra s kidledare 

ingår i föreningens styrelse. 

Referenser: Per-Åke Yttergård, Nationell chef Svenska Skidförbundet 

telefon : 023-874 75, mobil: 070-372 38 40 

e-post: per-ake.yttergard@skidor.com 

Ingemar Arwidson, Generalsekreterare Svenska skidskytteförbundet 

mobil: 070-210 87 94 

e-post: ingemar.arwidson@skidskytte.se 



BUDGET • ••PROJEKT GROPEN•• 

Markarbeten 

Pumpstation 

Tryckledning 

Snökanon 

Elarbeten 

Tot:ai kostnad 

INTÄKTER: 

Egeninsats Sätra IF: 

schaktning 

Grus bärlager 

Grus ytlager 

Utläggning av grus 

Asfaltering lkm 

Thorstens backe 

Grävning kabeldiken 

Bro 

Fundament bro 

Duk 

Infart/Parkering 

150h 

Kompl. Container, pump, brunn etc 

app.skåp 

Fundament container 

Rör/kopplingar/ventiler, 1100 m 

Montageinstr. lnkl. restid 

Beg. Snökanon M12 autom. l st 

Vattenfall125 A 

Belysning LED arm. inkL stolpar/kabel 

Elcentrai/Koppl.uttag 10 st 

Belysning lekomr. 

Kablar/Jordfelsbrytare mm 

Eget arbete Sätra IF: 650 timma ra 200 kr 

Idrottslyftet 

Föreslaget "Anslag Sala Kommun" 

Total intäkt 

2014-03-03 

Ber. Kostnad inkl. moms 

131 000,00 kr 

128 000,00 kr 

44 000,00 kr 

10 000,00 kr 

427 000,00 kr 

25 000,00 kr 

16 000,00 kr 

40 000,00 kr 

20 000,00 kr 

25 000,00 kr 

15 000,00 kr 

881 000,00 kr 

868 000,00 kr 

15 000,00 kr 

883 000,00 kr 

679 000,00 kr 

130 000,00 kr 

809 000,00 kr 

169 000,00 kr 

169 000,00 kr 

106 000,00 kr 

604 000,00 kr 

227 000,00 kr 

60 000,00 kr 

194 000,00 kr 

1191 000,00 kr 

881 000,00 kr 

883 000,00 kr 

809 000,00 kr 

169 000,00 kr 

1191 000,00 kr 

3 933 000,00 kr 

330 000,00 kr 

130 000,00 kr 

495 000,00 kr 

2 978 000,00 kr 

3 933 000,00 kr 





KALKYL PROJEKT GROPEN 2014-05-19 

Intäkter 2014: 

Utgifter 2014: 

Ink. 2014 -05- 2 2 
Aktbilaga 

3 

Beskrivning: 

Priser är in kl. moms 

Egeninsats Sätra IF 

Idrottslyftet 75% av 495 tkr 
Sa!a kommun 

Totalt: 

Vägbommar inkl. montage och grävning 
Elcentral inkl. div. kabel 

Uppgrad. av el-abonnemang 125A 
Markkabelskåp 

Kabel elcentral - värmestuga 100m a'25 kr/ m 
N-slingan Belysningspunkter 30 st a 7000 kr 

N-slingan Grävning kabeldiken 500 kr per stolpe 

N-slingan schaktarbete 40 tim a' lOOO kr 
Pumpstation beg., hög o. lågtryckspump 

N-slingan Rör 600 m a' 650 kr/m 
N-slingan Kraftmatning 5 uttagsposter 

N-slingan Kabel matning belysning 
Avgår restvärde bef. El.abonnemang 

Snökanon beg. MMS, 43% betalning (2014} 
Brunn under pumpstation inkl. grävning 

Totalt: 

startar utbyggnaden med Norra slingan ca. 1000 m. 

330 000,00 kr 
371 000,00 kr 

260 000,00 kr 
961 000,00 kr 

20 000,00 kr 

51000,00 kr 
106 000,00 kr 

37 500,00 kr 

2 500,00 kr 

210 000,00 kr 

14 500,00 kr 
40 000,00 kr 

82 000,00 kr 
220 000,00 kr 

100 000,00 kr 
2 500,00 kr 

25 000,00 kr 
90 000,00 kr 

10 000,00 kr 
961 000,00 kr 

LED-belysning, kraftmatning och rörledning installeras, begagnad 

pumpstation och begagnad snökanon typ MMS ansluts t ill rörledning. 

Brunn grävs under pumpstation med sugledning t ill sjön. 

Befintligt el-abonnemang uppgraderas t ill 120A, nytt markkabelskåp 

installeras invid pumpstation och kabel till värmestuga grävs ner. 



Intäkter 2015: 

Utgifter 2015: 

Beskrivning: 

Intäkter 2016: 

Utgifter 2016: 

Beskrivning: 

sala kommun 

Totalt: 

Ö-slingan Belysningspunkter 13 st a 7000 kr 

Ö-slingan Grävning kabeldiken 500 kr per stolpe 
Ö-slingan Rör150m a' 650 kr/m 

Ö-slingan Kraftmatning 1 uttagsposter 

Snökanon beg. MMS 

Snökanon beg. MMS, 57% betalning (2014) 

Förbrukningsmaterial 
Uppgradering av gamla belysningsarmaturer 

Totalt: 

Fortsätter med Östra slingan ca. 400 m. 

LED-belysning, kraftmatning och röriedning instaileras. 

Befintlig snökanon ersätts med större begagnad typ MMS. 

Gamla belysningsarmaturer ersätts med nya LED-armaturer. 

Sala kommun 

Idrottslyftet 25% av 495 tkr 

Totalt: 

Pumpkärra 45 kW, 39 m3/h inkl. dränkpump 

s-slingan Belysningspunkter 23 st a 7000 kr 

s-slingan Grävning kabeldiken 500 kr per stolpe 
S-slingan Rör 550 m a' 650 kr/m 

s-slingan Grävning rördiken 

S-slingan Kraftmatning 5 uttagsposter 

Restvädebeg. Pumpkärra 

Totalt: 

Spåret knyts ihop med Södra slingan ca. 1200 m 

LED-belysning, kraftmatning och rörledning installeras. 
Ny pumpstation ersätter den gamla. 

574 000,00 kr 

kr 

574 000,00 kr 

95 500,00 kr 
6 500,00 kr 

64 000,00 kr 

17 000,00 kr 
210 000,00 kr 

120 000,00 kr 
4 500,00 kr 

56 500,00 kr 
574 000,00 kr 

520 000,00 kr 

124 000,00 kr 
kr 

644 000,00 kr 

191 000,00 kr 

169 000,00 kr 
11500,00 kr 

197 000,00 kr 

5 500,00 kr 

100 000,00 kr 

30 000,00 kr 

644 000,00 kr 



M sALA 
~KOMMUN 

§ 155 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-08-26 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor; uppdrag 

INLEDNING 

D nr 2014/820 

Bildnings- och lärandenämnden har 2014-06-10, §51, begärt att kommunstyrelsen 
låter genomföra en undersökning av trafiksituationen kring skolor och förskolor i 
Sala kommun och vidtar de åtgärder som eventuellt kan behövas för att erhålla en 
säker trafikmiljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/147 fl, BLN §51 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunst"yrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra en 
undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt 
att därefter presentera en sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter 
och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra en 
undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt 
att därefter presentera en sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter 
och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (16) 



§51 

Justerandes sign 

Ink. 2014 -06- 1 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor 

INLEDNING 

Dnr 2014/783 

Det är viktigt att trafiksituationen vid Sala kommuns skolor och förskolor regel
bundet ses över. Eftersom kommunstyrelsen enligt sitt reglemente är trafiknämnd 
bör begäran om undersökning och förbättring av trafikmiljön ställas till den. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/25/1, missiv. 
Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att begära hos kommunstyrelsen att de löpande låter genomföra en undersökning av 
trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala kommun och vidtar de åtgärder 
som eventuellt kan behövas för att där erhålla en säker trafikmiljö. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att begära hos kommunstyrelsen att de löpande låter\~enomföra en undersökning av 
trafiksituationen kring skolor och förskolor fi Sala kommun och vidtar de åtgärder 
som eventuellt kan behövas för att där erhålla en säker trafikmiljö. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Ut d ra gsbestyrka n d e 

~L 

8 (18) 



sKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 

MISSIV 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

1 (1) 
2014-06-02 

ÄRENDE 7 
DNR 2014/783 

BILAGA BlN 2014/25/1 
JAKOB FJELLANDER 

DIREKT: 0224-74 80 03 

att begära hos kommunstyrelsen att de låter genomföra en undersökning av 
trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala kommun och vidtar de åtgärder 
som eventuellt kan behövas för att där erhålla en säker trafikmiljö. 

Ärendet 
Det är viktigt att trafiksituationen vid Sala kommuns skolor och förskolor 
regelbundet ses över. Eftersom kommunstyrelsen enligt sitt reglemente är 
trafiknämnd bör begäran om undersökning och förbättring av trafikmiljön ställas till 
den. 



§ 127 

Justerandes sign 

7f72_ 
;f/·~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-06-03 

9 (22) 

20.4/ '300- 20 
Dnr~ 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4: 11; 
antagande 

INLEDNING 
Planområdet, som omfattar kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, ligger i 
centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget. Syftet med detaljplanen är att 
ändra användningen för fastigheten Kaplanen 1 frånA-allmänt ändamål- till BCD -
bostads-, centrum- och vårdändamåL 

Då iedningsutskottet 2014-05-19 ändrade prickmarken på kvarteret Kaplanen tiil 
plusmark, med möjiighet att bygga uthus, så är det en ändring som enligt Länsstyrel
sen kräver ett nytt granskningsskede. 

neredning 
Bilaga KS 2014/69/2, antagandehandlingar (normalt planförf;::rande) 
Ledningsutskottets beslut 2014-05-19, § 125 

Planarkitekt M ärta Alsen deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län, för granskning. 

Proposmonsordning 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot ordförandens reviderade förslag 
och finner sitt reviderade förslag bifallet. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län, för granskning. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 



§ 125 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

12 (26) 

Dnr 2014/390 -/~ 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11; 
antagande 

INLEDNING 
Planområdet, som omfattar kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, ligger i 
centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget. Syftet med detaljplanen är att 
ändra användningen för fastigheten Kaplanen 1 frånA-allmänt ändamål - till BCD -
bostads-, centrum- och vårdändamåL 

Beredning 
Bilaga KS 2014/69/2, antagandehandlingar (normalt planförfarande J 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt M ärta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
gtt anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändringsyrkandet 
att egenskapsbestämmelsen om att byggnad ej får uppföras på den del av fastighet
en markerad med ett raster med prickar ersätts med en bestämmelse om att marken 
får förses med enklare byggnader, till exempel växthus och uthus. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins ändringsyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

illt egenskapsbestämmelsen om att byggnad ej får uppföras på den del av fastighet
en markerad med ett raster med prickar ersätts med en bestämmelse om att marken 
får förses med enklare byggnader, till exempel växthus och uthus, samt 

att med ovanstående ändring, anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av 
Kristina 4 :11, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 



~ S~l~ Bilaga lS 2014/69/2 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhälls byggnadskontoret 

Detaljplan för 

Kv. Kaplanen samt del av Kristina 4:11 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

l (11) 
2014-05-07 

DIARlEN R. 2014/390 

ANTAGANDEHANDUNG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 1 4 
Dlarlenrz O) 4-f'3C: 50 jAktbilaga 1 <6.. 
Dpb: l 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plan- och genomförandebeskrivning 
2014-05-07 

• Motiverat ställningstagande 
angåendebehovet av 
miljöbedömning 2013-07-07 

• 

• 

Plankarta 2014-05-07 

Fastighetsförteckning 2014-03-25 • Särskilt utlåtande 2014-05-07 

• Samrådsredogörelse 2014-03-19 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224·188 50 

komm un.info@sala.se 
www.sala.se 



Inledning 

Sammanfattning 

Planens syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLANPROCESSEN 

Programsamråd 

Samråd 

2 (11) 
KV. KAPLANEN SAMT DELA V KRISTINA 4 :11 

ANTAGAN DEHANDLING 

Planändringen gör det möjligt för andra aktörer än staten, 
landstinget och kommunen att förvalta och nyttja fastigheten. 
Bestämmelsen, A- allmänt ändamål, i befintlig plan anses vara 
förlegad och för att kunna ge bygglov krävs det enligt plan- och 
bygglagen en mer detaljerad anvisning av användning. Den framtida 
användning som föreslås är bostäder centrum och vård. Fastigheten 
används idag för bostadsändamål (det kommunala äldreboendet ska 
omvandlas till trygghetsboende med hyresrätter). Genom att tillåta 
centrumändamål och vård skapas det möjlighet för offentlig och 
kommersiell service att etablera sig i bottenplanet. 

Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Kaplanen l 
frånA - allmänt ändamål till BCD - bostads-, centrum- och 
vårdändamåL 

Planområdet som omfattar Kv. Kaplanen samt del av Kristina 4:11 
ligger i centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget. Det 
omgärdas av gatorna Drottninggatan i norr, Agueligatan i väster, 
Gruvgatan i söder och Borgmästargatan i öster. 

Området är ca 0,4 hektar stort. 

Det kommunala bostadsbolaget, salabostäder AB, äger fastigheten. 
Den allmänna gatumarken, som består av lokalgator, ägs av Sala 
kommun. 

Figuren illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Planprocessen med normalt planförfarande tar 
ca ett till ett och ett halvt år att genomföra. Här nedan redovisas 
gången i planärendet 

Planarbetet har inte föregåtts av ett planprogram eftersom 
förändringen är av sådan art och omfattning att det inte bedöms 
vara nödvändigt att upprätta ett planprogram. 

Ett förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på 
samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets 
entre. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra 
sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. 
redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller 



Granskning 

Antagande 

Överklagande 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Översiktliga planer 

3 (11) 

KV. KAPLANEN SAMT DEL AV KRISTINA 4:11 

ANTAGANDEHANDUNG 

även planförfattarens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De synpunkter 
som kommer in under granskningen redovisas i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehåller även planförfattarens kommentarer och 
förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
Innan ärendet tas upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast 
under granskningsperioden skriftligen har framfört synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbeslutet I 
första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av 
Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och 
miljödomstolen. 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. I motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

Planområdet berör dessutom av fast fornlämning enligt 
kulturminneslagen, fornlämningen består av under mark liggande 
kulturlager. 

Detaljplanen överensstämmer med den kommunövergripande 
översiktsplanen Plan för Sala ekokommun, antagen 2002. 

l förslaget till den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad, som 
förväntas att antas under våren 2014, benämns området som 
centrum. l markanvändningen centrum ingår många funktioner som 
till exempel handel, offentlig service och hotellverksamhet 
Markanvändningen ska ses som flexibel för framtida utveckling. l 
Plan för Sala stad går också att utläsa att områdena kring kvarteret 
Kaplanen är viktiga stråk för gång och cykel till och från 
stationsområdetjresecentrum. 



Detaljplaner 

Miljökonsekvens
beskrivning 

Kommunala beslut i 
övrigt 
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KV. KAPLANEN SAMT DEL AV KRISTINA 4:11 

ANTAGANDEHANDLING 

Den nu gällande detaljplanen antogs 2 juli 1979. Då denna anses 
inaktuell och försvårar medgivande av bygglov har beslut tagits om 
att ta fram en ny detaljplan. 

l 

l 

-~-' ' ' . 

En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har upprättats 
(2013-07-04). Sammantaget visar bedömningen att detaljplanen 
inte kan antas leda till risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning enligt MB 6 kap behöver inte göras. 

Länsstyrelsen har tagit ställning till behovsbedömningen och delar 
kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär sådan 
betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och 
att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 §plan- och 
bygglagen inte är nödvändig. 

Den 2 april 2013 beslutade Kommunstyrelsens ledningsutskott att 
ge i uppdrag till enheten för planering och utveckling att ändra den 
tidigare detaljplanen. 

Den 17 september 2013 beslöt Kommunstyrelsens ledningsutskott 
att sända ut planförslaget på samråd. 

Den25mars 2014 beslutade Kommunstyrelsens ledningsutskott att 
sända ut planen på granskning. 
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ANTAGANDEHANDLING 

I dagsläget finns en bostadsgård på fastigheten, gården vetter mot 
sydväst. Denna är viktig att bevara för de boendes möjlighet att 
kunna komma ut och rekreera sig nära sin bostad. Den befintliga 
gräsytan är även viktig för infiltrationen av dagvattnet. Den 
parkering som finns på gården kan finnas kvar men bör inte utökas. I 
fastighetsgränsen mot Gruvgatan står två äldre träd, en lönn och en 
ask. Då stora träd är ovanliga i stadsbilden är det viktigt att dessa 
träd skyddas. 

Bostadsgården 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark. strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. Under 
flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempelvis asfalt) krävs 
inga åtgärder. 

Vid ett eventuellt anläggande av lekplats eller odlingslotter på 
fastigheten är det viktigt att undersöka om marken innehåller 
föroreningar över de tillåtna riktvärdena. 

Vid eventuella schaktarbeten ska överskottsmassor läggas på en 
plats som godkänts av kommunens miljöenhet 
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ANTAGANDEHANDLING 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ändå ett 
radonsäkert byggande. 

Planområdet ligger på ett äldre stadslager som räknas som fast 
fornlämning, Sala stad 62:1. Fasta fornlämningar med tillhörande 
fornlämningsområde är skyddade enligt 2 kap lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. Det innebär att grävningsarbeten inte får ske 
utan tillständ frän länsstyrelsen och att arkeologiska 
undersökningar kan komma att krävas. Fornlämningsområdet har 
ingen fastställd geografisk avgränsning, men de högsta värdena finns 
inom det område som blev planlagt på 1600-talet. 

Befintlig byggnad på fastigheten utgörs av ett flerbostadshus med ca 
45-50 lägenheter i varierande storlek. 

Avsikten är att kvarteret Kaplanen även i fortsättningen ska 
innehålla flerbostadshus, då efterfrågan på bostäder centralt är stor. 

Utgång bör finnas så att alla boende kan nå gården. 

l fastighetens bottenplan tilläts verksamheter av vård- och 
centrumkaraktär. Centrumändamål kan till exempel vara butiker 
service, kontor, samlingslokaler, föreningslokaler och restaurang. 
Kommersiell entre och/ eller skyltfönster får ej förekomma mot 
gården. 

I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, 
sporthall, äldrevård och sjukvärd samt stadens kommersiella 
serviceutbud i direkt anslutning till planområdet 

På fastigheten finns ett hus i U- form. Huset byggdes i början av 
1980-talet. Huset är trevåningar högt ut mot Borgmästargatan, 
Drottninggatan och Agueligatan. Mot innergården samt mot 
Gruvgatan har vinden inretts vilket gör att huset där har fyra 
våningar. Husets fasad består av en bottenvåning i gulmålat tegel 
som fortsätter upp i en gul puts på resterande våningar. Balkonger 
samt fönster och dörrar på markplan är i en grön kulör. Balkonger in 
mot gården är vita och röda, lika så är fönster på plan två och tre. 
Vindsvåning är beklädd i vit träpanel med röda fönster. Taket är ett 
sadeltak klätt med tegelröda pannor. Skärmtak på innergärden är i 
röd falsad plåt och ut mot gatan i grön falsad plåt. 

Vid eventuell nybyggnation ska tillkommande bebyggelse anpassa 
sig till riksintressets uttryck genom en placering som följer 
rutnätsplanen samt genom en byggnadshöjd på högst tre våningar 
och ett fasadutförande i trä eller puts som anknyter till 
omkringliggande bebyggelse. 
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ANTAGANDEHAN DLING 

Fasad mot Drottninggatan Fasad mot bostadsgård 

Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande 
bestämmelser och lagkrav för tillgänglighet. Verksamhetslokaler ska 
också vara tillgängliga och anpassade till marken utanför. 
Tillgänglighetsfrågorna prövas i samband med bygglov. 

Kvarteret Kaplanen ligger i centrala Sala där buller och andra 
störningar så som lukt, ljus och vibrationer kan förekomma från 
trafik och verksamheter. Vid etablering av nya verksamheter bör 
dock hänsyn tas till boende i närmiljön. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

De boende inom planområdet har tillgång till en grön bostadsgård. 
Ett par kvarter väster om kv. Kaplanen, ca 250-300 meter ligger 
Salas stadspark och Eke by damm. I stadsparken finns lekplats för 
både stora och små barn samt möjlighet att spela boule. I en del av 
stadsparken finns en barockpark med ett lusthus och 
blomsterplanteringar. Runt Eke by damm finns motionsspår och 
utomhusgym. På Ekebyskolan i grannfastigheten finns basketplan. 

l dag tillåts biltrafik på tre av de till fastigheten intilliggande gatorna. 
På Drottninggatan och Gruvgatan finns gång- och cykelbana, 
Agueligatan räknas som en gårdsgata i de lokala trafikföreskrifterna. 
Där finns gångbana på den östra sidan av gatan. Den östra gatan, 
Borgmästaregatan, är gågata. Enligt planförslaget möjliggörs 
biltrafik på Agueligatan och Borgmästaregatan, men de båda gatorna 
rekommenderas bli gångfartsområde där fotgängare prioriteras 
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ANTAGANDEHANDLI NG 

över fordonstrafik vilket regleras i lokala trafikföreskrifter. Detta 
eftersom områdena kring kvarteret Kaplanen är viktiga stråk för 
gång och cykel till och från Sala station/ resecentrum och 
trafiksäkerheten är därav mycket viktig. 

Gårdsgata på Agueligatan 

Gågata på Borgmästaregatan 
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ANTAGANDEHAN DLING 

Planområdet ligger cirka 500 meter i sydlig riktning från Sala 
station, där tåg avgår mot Västerås, Uppsala, Stockholm och Dalarna. 
Ett par kvarter väster om Kaplanen, på Ekebygatan, finns det 
busshållplats där både lokalbuss och regionala bussar stannar. 

Inom planområdet finns idag möjlighet att parkera 8-10 bilar. Då 
resten av gården behövs som utemiljö för bostäderna bör 
parkeringen på gården inte utökas. Parkeringsbehovet för befintlig 
verksamhet anses vara löst då nya parkeringsplatser skapades på 
Fiskartorget då huset byggdes. 

Bilplatserna på gården bör i första hand tillägnas boende inom 
fastigheten. Fastighetens parkeringsbehov ska, i den utsträckning 
den inte ryms på fastigheten, lösas genom avtal med kommunen 
eller annan fastighetsägare. Sala kommuns parkeringsnorm 
tillämpas i skälig omfattning vid bygglov inom området. 

Utfart från fastigheten får ske vid Gruvgatan. Mot övriga gator finns 
utfartsförbud. Planförslaget tillåter även utfart mot 
Borgmästaregatan. 

Lastning och lossning av varor till butikerna sker i huvudsak direkt 
från den gata där verksamheten har sin ingång. 

Parkeringen inom planområdet 

Kvarteret Kaplanen är anslutet till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet 

Idag har fastigheten tre dagvattenserviser. Sker inga förändringar så 
klarar dessa av den mängd dagvatten fastigheten genererar idag. För 
att även klara framtida dagvatten är det viktigt att bevara den 
grönyta som finns på fastigheten, då denna hjälper till med 
infiltration. 
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ANTAGANDEHANDLING 

Fastigheten är anslutet till Sala-Heby Energi ABs fjärrvärmenätet. 

Fastigheten är elförsörjd. 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymme n, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. Grovsoprum finns idag ut mot Borgmästaregatan. 

En konsekvens som ett genomförande av detaljplanen kan medföra 
är att det kan bli ökade varutransporter till kvarteret då planen 
tillåter vård- och centrumverksamheter. Trafiksäkerheten värnas 
dock genom att Borgmästaregatan och Agueligatan föreslås bli 
gångfartsgator. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under 
Kommunstyrelsens ledningsutskotts ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

september 2013 

sep- okt 2013 

mars 2014 

april2014 

juni 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunfullmäktige, beslut om 
antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 
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ANTAGANDEHANDLING 

l planen ges möjlighet att utöka fastigheten med två mindre 
triangulära områden, ett mot BorgmästargatanjGruvgatan och ett 
mot Borgmästargatan/ Agueligatan. Fastighetsägaren initierar och 
betalar lantmäteriförrättningen. Eventuellt markförvärv sker genom 
frivillig överenskommelse. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtal med beställare av planen. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Märta Alsen 

Planarkitekt 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

Magnus Holmberg Muhr 

Samhällsbyggnadschef 

Karin Nyberg 

Planarkitekt 
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Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

10000000 - 
19999999 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Kommunchef  
Jenny Nolhage 

Bitr. förvaltningschef 
Silvana Enelo-Jansson 
Ekonomichef 
Lennart Björk 
Personalchef 
Jane Allansson 

10000000 Kommunchef Kommunchef  
Jenny Nolhage 

Ekonomichef 
Lennart Björk 
Personalchef  
Jane Allansson 
Förvaltningschef Vof 
Agneta von Schoting 
Förvaltingschef Skf 
JuneAnn Wincent 

11000000- 
11999999 

Personalkontor Personalchef 
Jane Allansson 

Lönechef 
Madeleine Hammarström 
HR-konsult 
Annika Almqvist 
Höddelius 
HR-konsult 
Marianne Samppala 

13000000 - 
13999999 

Medborgarkontor 
 

Kontorschef 
Silvana Enelo-Jansson 

Enhetschef 
Christofer Berg 
Enhetschef 
Gunilla Pettersson 

13100000 Administrativ enhet 
 

Enhetschef 
Gunilla Pettersson 

 

13200000 Juridisk enhet Enhetschef 
Virve Svedlund 

 

13300000 - 
13399999 

Informationsenhet Enhetschef 
Christofer Berg 

Informationssekreterare 
Pelle Johansson 
Informatör 
Nina Nilsson 

13400000 IT-enhet IT-chef 
Peter Tejne 

IT-samordnare 
Daniel Lingblom 

    

    

    

 
  



  

Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

14000000- 
14999999 

 
03014000 

Ekonomikontor 
 

 
Balanskonton 

Ekonomichef 
Lennart Björk 

 
Ekonomihandläggare 
Daniel Ahlin 
Ekonomihandläggare 
Inger Dellbeck 
Ekonomihandläggare 
Helena Lindqvist 
Ekonom 
Jens Johansson 

Controller 
Inger Lindström 
Redovisningsekonom 
Anna Cedervång 
 

15000000- 
15999999 

Tekniskt kontor Tf Kontorschef 
Lisa Granström 
Verksamhetsutvecklare/ 
stf kontorschef 
Margareta Furenmo 
Fd kontorschef 
Göran Åkesson 

 

15900000 Måltidsenhet Måltidschef 
Emelie Eriksson 

 

16000000 - 
16999999 

Kultur- o Fritidskontor Kontorschef 
Roger Nilsson 

Bibliotekschef 
Boel Simonsson 
Badmästare 
Elinor Lingblom 

16010000 Fritidskonsulent uppföljning Informatör 
Elizabeth Söderström 

 

16120000 Kulturkvarteret Täljstenen Föreståndare 
Anki Ohlson 

 

16220000 1:e idrottsplatsvaktmästare Arbetsledare 
Per Eriksson 

 

16240000 Fritidsutvecklare Fritidsutvecklare 
Åke Lantz 

 

16250000 Fritidskonsulent 
fritid/omsorg 

Fritidskonsulent 
Åse Litén 

 

16260000 Ungdomslokalen Fritidsledare 
Björn Rojling 

 

16270000 Aktivitetssamordnare Aktivitetssamordnare 
Lena Larsson 

 

    

    



  

Ansvar Benämning Ordinarie attestant Ersättare 

17000000 - 
17999999 

Samhällsbyggnadskontor Kontorschef 
Magnus Holmberg Muhr 

Enhetschef 
Dan-Ola Norberg 
Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

17100000 - 
17199999 

Planerings- och utvecklings-
enhet 

Kontorschef 
Magnus Holmberg Muhr 

 

17200000 Byggenhet Enhetschef 
Dan-Ola Norberg 

 

17250000 Bostadsanpassning Handläggare 
Ing-Marie Svensson 
Handläggare 
Marlene Eirud 
Handläggare 
Sara Jernberg 

 

17300000 - 
17399999 

Miljöenhet Enhetschef 
Magnus Gunnarsson 

 

18000000- 
18999999 

Räddningstjänst Räddningschef 
Göran Cederholm 

Stf räddningschef 
Dick Forsberg 
Stf räddningschef 
Ove Jansson 

19000000- 
19999999 

Krisberedskap Räddningschef 
Göran Cederholm 

Beredskapsplanläggare 
Rickert Olzon 

20000000 Revisionen Ordförande 
Sven Erik Carlsson 

 

21000000 Överförmyndare Enhetschef 
Virve Svedlund 
Kontorschef 
Silvana Enelo-Jansson 

Handläggare 
Kristoffer Åkesson 
 

9 Finansförvaltning 
Personalomkostnader 
Kapitalkostnader 
Skatteintäkter, utjämningsbidrag 
Generellt statsbidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Avskrivningar 
Extraordinära kostnader/intäkter 
Pensionsskuldsförändringar 

Ekonomichef 
Lennart Björk 

Controller 
Inger Lindström 
Redovisningsekonom 
Anna Cedervång 
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Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens förvaltning  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista föreslås bli reviderad enligt bifogat 
underlag samt att gälla from 2014-09-11.  
 

• Medborgarkontoret förstärks med ytterligare en ersättare, 
enhetschef Gunilla Pettersson. 

• Ny arbetsledare, Per Eriksson, Kultur- och fritidskontoret, har anställts. 
 

Revideringarna anges med kursiv stil samt med streck i kanten.  
 
 
 
Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 
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ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I STOCKHOLM BUSINESS ALLIANCE (SBA) 
 
Stockholm Business Alliance SBA är ett partnerskap mellan 52 kommuner i sju län. Fokus 
ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Från Västmanland är 
Västerås, Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar medlemmar i 
dagsläget. Även vår granne Heby är medlem. 
 
Samarbetet bygger på ett 5-årigt avtal. 4 kr/invånare, f.n. en kostnad på ca 87 000 kr. 
 
Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka 
investerare och nya etableringar. Marknadsföring sker hos utländska investerare. 
 
2014 har det varit fokus på gruvfrågor. Sala har fått vara med utan kostnad. 
Gruvnäringen är intressant för vår del. Vi har stora fyndigheter. I december kommer en 
mässa att vara i London vid namn Mines and Money. SBA deltar för att marknadsföra 
Norrland och Bergslagen. Sverige rankas som nr 1 i världen från investerare. Kapital 
inom gruvindustrin finns i Canada och Australien. 
 
Idag finns fler olika och värdefulla mätningar om företagsklimat. Stockholm Business 
Alliance rankar kommuner efter Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen bygger på 
enkätfrågor till företag som under ett år har haft ärenden inom 5 olika 
myndighetsområden (bygglov, brandtillsyn, markupplåtelser, miljötillsyn, 
serveringstillstånd). Frågorna gäller följande sex serviceaspekter: tillgänglighet, 
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Svenskt Näringslivs rankning mäter något annat än NKI, i huvudsak attityder till 
kommunen och kommunens service, infrastruktur och konkurrensutsättning av egen 
verksamhet. Mätningen görs på ett begränsat urval av företag, som inte behöver ha haft 
direkt kontakt med kommunen det senaste året. Rankning har stort medialt genomslag 
och har därför stort betydelse för hur Sala placerar sig i denna mätning. 

För att få ta del av SBAs tjänster, nätverk och samt delta i deras NKI – mätning föreslår 
jag:  
 
att Sala kommuner lämnar in en ansökan om medlemskap i Stockholm Business Alliance 
fr. o m 2015. 

 
Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
Sala kommun 
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Aktieägarna i Vafab Miljö AB 

Förslag till beslut om temporär ändring av förbundsordning 
för kommunalförbundet VafabMiljö 
På ägannötet i samband med Vafab Miljö ABs bolagsstämma i Västerås den 25 april diskutera
des beslutssituationen får ombildningen av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö. Bakgrunden till mötet var att 11 av Vafab Miljös 12 ägarkommuner godkände om
bildningen under 2013. Den kommun som ännu inte tagit de beslut som behövs för att kom
munalfårbundet ska kuuna bildas är Enköping. 

I beslutsunderlagen framgick vikten av att alla kommuner tog beslut så att ombildningen kunde 
ske vid årsskiftet 2013/2014 och att Enköping har möjlighet att gå ur förbundet inom tre måna
der efter att alla konsekvensanalyser av ett eventuellt utträde tagits fram. Den möjligheten, som 
alla kommuner godkänt, tillkom för att Enköpings tveksamhet till ett fortsatt samarbete inom 
ramen för ett kommunalfårhund inte skulle fårsena ombildande! får övriga kommuner. 

Inget beslut under juni 

På ägannötet uppmanades Enköping att så snabbt som möjligt ta erforderliga beslut så att pro
cessen för att bilda ett kommunalförbund kan slutföras. Beskedet från Enköping var att de lo
vade beslut under juni. 

Bland de 11 kommuner som tagit beslut om ombildningen finns det flera som har akuta problem 
på grund av den försenade tidplanen. På ägannötet bestämdes att gå vidare och bilda kom
munalförbundet om Enköping inte tog beslut senast juni månad och uppdra åt verkställande 
direktören för Vafab Miljö AB att förbereda en sådan åtgärd. 

Något beslut under juni har inte tagits av Enköpings kommun. För att inte ytterligare försena 
tidplanen för de kommuner som har starkt behov av att ombildningen genomförs, fullf<iljs här
med beslutet på ägannötet att gå vidare med att bilda kommunalförbundet i avvaktan på Enkö
pings ställningstagande. 

Temporär ändring av förbundsordningen 
För att formellt kuuna bilda kommunalförbundet innan Enköping tagit ställning måste för
bundsordningen ändras. Ändringar i konsortialavtal och aktieöverlåtelseavtal kan avvakta tills 
Enköping tagit beslut om sitt medlemskap. 

Förslaget innebär att göra temporära ändringar i förbundsordningen för att inte alla kommuner 
ska behöva ta nya beslut om Enköping välj er att gå med i kommunalförbundet. Med en tempo
rär ändring av förbundsordningen kvarstår Enköpings möjligheter att gå med i kommunalför
bundet enligt de beslut och handlingar som övriga kommuner redan antagit. Det innebär att 
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aktiebolaget, Vafab Miljö AB, fortsätter att ägas och drivas på samrna sätt som tidigare i avvak
tan på Enköpings ställningstagande. 

Syftet med denna temporära åtgärd är att snabbt kunna gå vidare i arbetet med att bilda kom
munalförbundet i avvaktan på att Enköping bestämmer sig och samtidigt undvika alltfor många 
beslutsomgångar och justeringar i beslutsdokumenten i framtiden. 

Som situationen är just nu kommer de kommuner som valt att lägga över mer verksamhet i det 
regionala samarbetet att få stora problem med framforallt sina insamlingsentreprenader som går 
ut i februari/mars 2015 om inte kommunalförbundet bildas senast oktober månad 2014. 

Förslag till beslut 

l. Godkänna den temporära ändringen av förbundsordningen for kommunalförbundet 
VafabMiljö enligt bifogat fOrslag i avvaktan på Enköpings ställningstagande. 

2. Godkärrna att den temporära förbundsordningen upphör att gälla omEnköpings kom
mun godkänner ombildande! av Vafab Miljö AB till kommunalförbund enligt det kon
sortialavtal, den förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits av 
kommunfullmäktige. 
Det innebär att när Enköpings kommuns beslut vinner laga kraft gäller den tidigare an
tagna forhundsordningen med tillhörande avtal för kommunalforbundet VafabMiljö för 
alla kommuner. 
Om Enköping däremot välj er att inte bli medlem i kommunalforbundet permanentas den 
temporära förbundsordningen. 

Mer information 
Kommuner som önskar mer information om beslutsunderlageu som bifogats kan kontakta Gene 
Liljegren på VafabMiljö, tfu 021-393511 eller via e-post gene.liljegren@vafabmiljo.se så hjäl
per hon till att forsöka lösa de önskemål som finns. 

Västerås den 20 augusti 2014 
Vafab Miljö AB 

~ 
Carina Färm 
Verkställande direktör 

Bilaga l. Den tidigare beslutade förbundsordningen med ändringsmarkeringar. 
Bilaga 2. Den temporära forbundsordningen. 
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Förslag till 

Förbundsordning för 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

§ l Namn och säte 

Ink. 2014 -08- 2 l 

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet VafabMiljö ( vardagligen benämnt 

VafabMiljö). 

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. 

§ 2 Medlemmar 

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

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

§ 3 Ändamål m.m. 

Förbundets ändamål 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 tillhö

rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas 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 kommunal likställighets- och självkostnads

princip. 

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

från nationella, regionala och lokala miljömåL 

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än 

medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara för

enlig med den kommunala kompetensen. 

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets 

verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerande! är förenligt med 

den kommunala kompetensen. 

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

upphandling, av andra utförare. 
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§ 4 Organisation 

Förbundet är ett forhund med direktion. 

§ 5 Direktionen 

Direktionen ska bestå av telv-elva ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersät

tare från varje medlem. 

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs fOr 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 forsta gången ska valet avse tiden från valets forrättande till och med den 31 decem
ber 2014. 

Direktionen väljer fOr varje mandatperiod bland sina ledamöter ordforande och två vice ordfO

rande. Ordforandeposten ska innehas av Västerås kommun. 

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga l till forbundsordningen. 

§ 6 Revisorer 

Förbundet ska ha tre revisorer. Revisorerna väljs for samma mandatperiod som ledamöter och 

ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs av Bnkiipings eeh Heby kommuner ämsem ror en mamlalfleried. När val 

av revisorer sker forsta gången ska valet ske av YKL samt av Heby kemmua eeh valet ska 

avse tiden från valets forrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd fOr 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 förbundsdirektör 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. 
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§ 10 Insyn och informationsskyldighet 

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemrnarna ska 

tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form fOr och omfatt

ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemrnarna i samråd med direkt

ionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på förbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på fOrbundets anslags

tavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna fOr förbundets verksamhet ska i fOrsta hand täckas av de taxor och avgifter för 

insamling och behandlingav avfall som respektive medlems kornmunfullmäktige fastställer 

(renhållningstaxor) samt förbundet fastställer ( mottagningstaxor och andra avgifter för tjäns

ter). 

Medlemrnarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets förbindelser. Förbundet ska 

dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 

medlemmarna. 

Medlemrnamas verksamhet inom förbundet ska redovisningsmässigt vara skilda resultaten

heter och samtliga 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 renhållningsverksamheten för respektive medlemskornmun ska hos 

Förbundet föras med i ny räkning i form av resultatutjämningsfond ochfeller investeringsfond 

för respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 

Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu

ella kundförluster som uppkornmit på fordringar utställda före verksamhetsövergången ska 

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

Det åligger förbundet att fördela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 

enskild medlem ska, om inte förbuadet finner annan mer rättvisande fördelningsgrund, förde

las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den l november 

året före verksamhetsåret. 
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Förbundet ska, om forhundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom
muns koncernkonto samt i övrigt folja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 
for Västerås kommun. 

§ 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 forhål
lande till sin aktuella andel i forbundet 

För det fall direktionen bedömer att det är fordelaktigt f<ir verksamheten att kommunal borgen 
tecknas for en upplåning eller på grund av andra forpliktelser t ex som en f<iljd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fordelas i forhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
forbundet Förbundet ska i vruje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo
visa motiv och forutsättningar for investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Beslut om sådan borgen får ske endast om f<iljande två villkor är uppfyllda: 

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelama i 
fOrbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i forbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 
V afabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003, ealigt silaga 2 (motsvamade fördelaiagsgrund som för respek 

tive kommoos aktiekilfli!al i Vafae Milj ä AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska 
fOrdelningen ealigt silaga 2 forändras till aktuellt befolkningstal forsta 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 fore maj månads utgång upprätta forslag till budget med in
vesterings- och finansieringsplan for den egna verksamheten for den kommande treårspe
lioden samt tillse att motsvarande fOrslag upprättas i hel- eller majoritetsägda foretag. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om forslaget till budget senast den 31 mars och 
senast den l juli skriftligen meddela ett preliminärt forslag till taxor till medlemmarna. 



Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa fOrbundets budget för 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor. 

5(7) 

Innan förbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 
ske med medlemmarna. 

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 för förbundet. 

§ 17 Ersättningar 

Ordförande samt förste och andre vice ordförande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet för 
ordföranden ska uppgå till l O % av basarvodet till Västerås kommuns förtroendevalda samt 
till förste och andra vice ordförande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns förtroen
devalda. 

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till l% av bas
arvodet för Västerås kommuns förtroendevalda. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska utgå enligt de reg
ler som tillämpas för förtroendevalda i Västerås kommun. 

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till företroendevalda i Västerås 
kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat fOr obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör med
lemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur förbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet 
och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av förbun
dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträ
dande medlem till förbundet 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 miljöskuld. 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 förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder. 
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De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i forhundsordningen som behövs med an

ledning av utträdet. 

§ 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 överlämnats 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 får fortsätta den tid som behövs for en ändamålsenlig avveckling. Fortgår 

likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning får sin 

forvaltning. Denna slutredovisning sker genom en f<irvaltningsberättelse som rör likvidation

en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till forvaltningsberättel

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 forvaltningen 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 fOrdelas utifrån medlemmamas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfållet, 
som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i§ 14 an

givna fOrdelnings grunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är fårbundet 

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. 
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§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge

nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfa

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 förbundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmamas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 

ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen när konstituerande direktionsmöte hål

litsfråH Eleal jaffilari 2014. 

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 

medlemmamas fullmäktige. 
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Bilaga l till fårhundsordning får kommunalfårbundet VafabMiljö 

REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

l§ Bakgrund 

Kommunalfårbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Bnkiijling, Fagersta, 
Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surabarnmar 
och Västerås som medlemmar. Syfte, ändamål m. m. framgår av förbundets 
fårbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalfårhund med direktion. För förbundsdirektionen gäller utöver 
förbundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som förbundsdirektionen 
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 ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får 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 förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska amnäla detta till förbundsdirektionens sekretariat. 

6§ Kallelse 

Ordföranden svarar för att kallelse utfardas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas vmje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före samman
trädesdagen. 
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Bilaga l till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordfåranden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall far kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordfårande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

7§ Ersättare fOr ordfliranden 

Om varken ordfårande eller vice ordfårande kan delta i ett helt sammanträde fullgör den 
till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget får en längre tid, får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordfårandens samtliga uppgifter. 

8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordfåranden och en ledamot och skall anslås på förbundets 
anslagstavla. 

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan förbundsdirektionen 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 före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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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 

i"' l{<{ (j<{ 'V 
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Medlemmar i kommunalförbundet är Arboga, Fagersta, Hallstaharnmar, Heby, Kungsör, Kö
ping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner. 

§ 3 Ändamål m.m. 

Förbundets ändamål 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 tillhö
rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall och av
loppsreningsslarn, 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 kommunal likställighets- och självkostnads
princip. 

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med utgångspunkt 
från nationella, regionala och lokala miljömåL 

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än 
medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affarsmässig grund. Verksamheten ska vara för
enlig med den kommunala kompetensen. 

Förbundet får verka utanför medlemmamas geografiska områden om det gagnar förbundets 
verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerande! är förenligt med 
den kommunala kompetensen. 

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av fårbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 
upphandling, av andra utförare. 
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§ 4 Organisation 

Förbundet är ett forhund med direktion. 

§ 5 Direktionen 

Direktionen ska bestå av elva ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersättare 

från varje medlem. 

2{7) 

Ledarnöter och ersättare i direktionen väljs fOr 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 forsta gången ska valet avse tiden från valets forrättande till och med den 31 decem

ber 2014. 

Direktionen väljer for varje mandatperiod bland sina ledarnöter ordfOrande och två vice ordfo

rande. Ordforandeposten ska innehas av Västerås kommun. 

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga l till forbundsordningen. 

§ 6 Revisorer 

Förbundet ska ha tre revisorer. Revisorerna väljs for samma mandatperiod som ledarnöter och 

ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs av Heby kommun. När val av revisorer sker fOrsta gången ska valet avse 

tiden från valets forrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd fOr 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 forhundsdirektör 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 ordfOrande 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. 
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§ 10 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 för och omfatt

ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direkt

ionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på förbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sarrunanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets anslags

tavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i första hand täckas av de taxor och avgifter för 

insamling och behandling av avfall som respektive medlems kommunfullmäktige fastställer 

(renhållningstaxor) samt förbundet fastställer ( mottagningstaxor och andra avgifter för tjäns

ter). 

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets förbindelser. Förbundet ska 

dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 
medlemmarna. 

Medlemmamas verksamhet inom förbundet ska redovisningsmässigt vara skilda resultaten

heter och samtliga 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 renhållningsverksamheten för respektive medlemskommun ska hos 

Förbundet föras med i ny räkning i fonn av resultatutjämningsfond och/eller investeringsfond 

för respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 

Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu

ella kundförluster som uppkommit på fordringar utställda före verksamhetsövergången ska 

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

Det åligger förbundet att fördela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 
enskild medlem ska, om inte förbundet finner annan mer räiivisande fcirdelningsgrnnd, forde

las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den l november 

året fcire verksamhetsåret. 
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Förbundet ska, om forhundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom
muns koncernkonto samt i övrigt folja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 
fOr Västerås kommun. 

§ 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 fOrhål
lande till sin aktuella andel i forbundet 

För det fall direktionen bedömer att det är fordelaktigt fOr verksamheten att kommunal borgen 
tecknas fOr en upplåning eller på grund av andra fOrpliktelser t ex som en foljd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fördelas i fOrhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
fOrbundet Förbundet ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo
visa motiv och fOrutsättningar for investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Beslut om sådan borgen får ske endast om fOljande två villkor är uppfyllda: 

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelama i 
forbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i forbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 
VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003. Om någon av medlemmarna påkallar det ska fordelningen for
ändras till aktuellt befolkningstal fOrsta gången 2022 och därefter 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 fore maj månads utgång upprätta forslag till budget med in
vesterings- och finansieringsplan fOr den egna verksamheten får den kommande treårspe
rioden samt tillse att motsvarande fOrslag upprättas i hel- eller majoritetsägda foretag. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om forslaget till budget senast den 31 mars och 
senast den l juli skriftligen meddela ett preliminärt forslag till taxor till medlemmarna. 

Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa forbundets budget for 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter fOr tillhandahållna tjänster och varor. 
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Innan forbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 

ske med medlemmarna. 

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 for forbundet 

§ 17 Ersättningar 

Ordforande samt forste och andre vice ordforande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet fcir 

ordforanden ska uppgå till l O % av basarvodet till Västerås kommuns fOrtroendevalda samt 

till forste och andra vice ordforande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns fortroen

devalda. 

De fortroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till l% av bas

arvodet for Västerås kommuns fortroendevalda. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga fOrtroendevalda ska utgå enligt de reg

ler som tillämpas for fortroendevalda i Västerås kommun. 

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till fåretroendevalda i Västerås 

kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat for obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur forbundet Vid medlems utträde ur forbundet upphör med

lemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur forbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan forbundet 

och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av forbun

dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträ

dande medlem till forbundet 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 miljöskuld. 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 fOrbundet upphör medlemmens ansvar for forbundets skulder. 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i fOrhundsordningen som behövs med an

ledning av utträdet. 
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§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 

är till ända, ska förbundet 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 genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 

uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas. 

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen för

vandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt 

sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår 

likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidation

en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättel

sen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid 

varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas 

av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över 

slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 

inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmamas andel av det egna 
kapitalet vid likvidationstillfållet, som framgår av slutredovisningen. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 

skulder fördelas utifrån medlemmamas andel av det egna kapitalet vid likvidationsti!lfållet, 

som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i§ 14 an

givna fördelningsgrunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet 

upplöst. 

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvi

dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna 
som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 
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§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge
nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfa
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 förbundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen när konstituerande direktionsmöte hål
lits. 

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmamas fullmäktige. 
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Bilaga l till fårhundsordning får kommunalfårbundet VafabMiljö 

REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

l§ Bakgrund 

Kommunalförbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås 
som medlemmar. Syfte, ändarnål m. m. framgår av forbundets forbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller utöver 
förbundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som förbundsdirektionen 
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 ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får 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 förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska anmäla detta till förbundsdirektionens sekretariat. 

6§ Kallelse 

Ordföranden svarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats for sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas vmje ledamot och ersättare samt armarr 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före 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 fär kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

7§ Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde fullgör den 
till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledarnot och skall anslås på förbundets 
anslagstavla. 

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragrafi protokollet skalljusteras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan förbundsdirektionenjusterar den. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledarnoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

2014-08-14 



l (21) 
2014-05-04 

RIKTLINJE 
KS 2010~11-02 

REVIDERAD KS 2012-01-10 

KSF 2012-03-27 

KS 2014-02-06 

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV 

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

I SALA KOMMUN. 

Remissvar med 

kommentarer (rån KHR och KPR 

i Sala 2014-05-05 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommunjnfo@sala.se 
www.sala.se 

Kristina Eriksson 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kristina.Eriksson@ sala.se 



Innehållsförteckning 

1.0RGANISATION ............................................................................................................ 3 

2.VIUEINRIKTNING .......................................................................................................... 4 

3. KOLLEKTIVTRAFIK ........................................................................................................ s 
3.1 Linjelagd kollektivtrafik. .................................................................................................................. 5 

3.2 Kompletteringstrafik. ........................................................................................................................ 5 

3.3 Anropsstyrd trafik ............................................................................................................................. 5 

4. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK ........................................................................................ 6 

4.1FÄRDTJÄNST .............................................................................................................. 6 

4.1.1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst ............................................................................... 6 

4.1.2 När kan färdtjänst inte beviljas? ................................................................................................ 7 

4.1.3 Den kommunala färdtjänsten innehåll och omfattning ..................................................... S 

4.1.4 Färdsätt.. ............................................................................................................................................ 9 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav .............................................................................. 10 

4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa .................................................................... 11 

4.1.7 Ansökan och beslut om färdtjänst ......................................................................................... 12 

4.1.8 Avslag/överklagande ................................................................................................................. 13 

4.1.9 Färdtjänst som arbetsresa ........................................................................................................ 13 

4.1.10 Avgift för färdtjänst .................................................................................................................. 14 

4.2 RIKSFÄRDTJÄNST ..................................................................................................... l4 

4.2.1 Riktlinjer för handläggning av rikstardtjänst .................................................................... 14 

4.2.2 När kan inte riksfärdtjänst beviljas? ..................................................................................... 16 

4.2.3 Färdsätt ........................................................................................................................................... 16 

4.2.4 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa ............................................................ 17 

4.2.5 Ansökan .......................................................................................................................................... 18 

4.2.6 Egenavgift för riksfärdtjänst.. .................................................................................................. 18 

5. SKOLSKJUTS OCH SKOLTRANSPORT ........................................................................... 18 

5.1 Allmänt.. ............................................................................................................................................... 18 

5.2 Grund till beslut ............................................................................................................................... l8 

5.3 Ansvar ................................................................................................................................................. 19 

5.4 Utredning-beslut ............................................................................................................................. 21 

6. GYMNASIESKOLA- elevresor .................................................................................... 21 

7. INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKSÄKERHET SKOLSKJUTS ............................................... 21 

8. DAGVÅRDSRESOR ..................................................................................................... 21 

9. Rt:SOR TILL DAGLIG VERKSAMHET LSS ....................................................................... 24 

2(21) 
2014-03-02 



3 (21) 
2014~03-02 

Remissvar och kommentarer från KHR och KPR i Sala 
gällandeförslagetför RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD 
KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN 2014-01-24. 
Texten är kursiverad för att det skall vara lättare att se kommentarerna som 
finns i direkt anslutning till förslagets skrivning. 

Till att bölja med vill vi starkt poängtera att Färdtjänstlagen inte är en tvingande lag 
utan en ramlag. Det innebär att valje kommun själv bestämmer 
tillämpning~föreskrifter för hur de tolkar lagen och vad det är som skall gälla i den 
egna kommunen. 

Att hela tiden hänvisa till Färdtjänstlagen som om det vore en tvingande lag blir helt 
fel, hänvisning borde i besluten ske till kommunens riktlinjer istället 
Ärenden där "gamla" riktlinjerna gällde beslutas, vid omprövning, annorlunda när de 
"nya nuvarande" riktlinjerna används, detta helt utan att Fiirdtjänstlagen är ändrad. 

l många nationella utredningar har det konstaterats att detta inte är någon bra 
ordning eftersom det gör att färdtjänst1riksfärdtjänst har så stora olikheter mellan 
kommunerna att man skapar oacceptabla skillnader i livsvillkoren för brukare i olika 
kommuner. 

Dessutom blir också konsekvenserna att det är i det närmaste omöjligt som enskild 
person att få rätt vid en överklagan eftersom det enda rättsinstansen kan ta hänsyn till 
är om beslutet strider mot kommunens egna riktlinjer eller inte. 

Man måste se till att hänvisa tilllämpliga domar i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och 
Högsta Förvaltningsdomstolen. 
Domar som är jämförbara med den sökande i Sala kommun och inte helt irrelevanta 
domar där man inte på något sätt kan se sambandet. 
Se utdrag ur ett aktuellt ärende i slutet av detta dokument! 

Det (år ALDRIG vara det ekonomiska läget i kommunen som s(Vr villkoren för 
(ärdtjänstlriksfärdtjänst, Det måste ALLTID vara behovet som är det avgörande. 

FN:s standardregler för funktionshindrade samt att människor med funktionshinder 
ska kunna garanterasfull delaktighet ochjämlikhet i samhälletfungerar inte. 
Handikappolitiken i kommunen måste inriktas även på demokrati- och 
rättighetsfrågor. 

l.ORGANISATION 
Sala kommun har gemensam organisation för samhällsfinansierade resor from 2011. 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd med ansvaret för kollektivtrafik samt särskild 
kollektivtrafik. Handläggning av ansökningar av färdtjänst, riksfärdtjänst, resor till daglig 
verksamhet, dagvårdresor, samt skolskjutsar sker hos Kommunstyrelsens förvaltning, 
enheten för planering och utveckling. 
Beslut fattas av handläggare med delegation att utreda och fatta beslut i ärendet. Ansökan 
ska vara skriftlig och göras på för detta avsedd blankett. Ansökningsblankett kan fås av 
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Kommunstyrelsens förvaltning på enheten för planering och utveckling, alternativt hämtas 
på kommunens hemsida eller hos information Sala. 

Kommunen är medlem i Samtrafik (Västmanlands Samtrafikförbund). De ansvarar för 
planering och drift av den samhällsbetalda anropsstyrda trafiken. Färdtjänstbeställningar 
görs till beställningscentralen, Samtrafik i Västmanland. 
Sala kommun anlitar Riksfärdtjänsten Sverige AB för anordnande av beslutade 
riksfärdtjänstresor samt resa i annan kommun. Grundskolans skolskjuts utförs av 
upphandlade transportörer eller med linjetrafik. Elevresor med skolkort inom 
gymnasieskolan utförs huvudsakligen med linjelagd kollektivtrafik. 

Z. VILJEINRIKTNING 
En gemensam organisation ska förstärka förutsättningarna för ökad effektivitet gällande 
samhällsfinansierade transporter. Den ger möjlighet till störrejgemensamma 
upphandlingar för särskild kollektivtrafik, större samordning av resandet samt 
vidareutvecklingfanpassning av kollektivtrafiken till flera målgrupper. Detta bör leda till 
förbättrad tillgänglighet och användande av kollektivtrafiken, ökad samordning och minskat 
resande med den särskilda kollektivtrafiken. Resandet ska i huvudsak behandlas som en 
trafikpolitisk fråga i syfte att bidra till en tillfredsställande trafikförsörjning även för 
funktionshindrade. 
- Viktigt att det verkligen gäller alla kategorier av funktionshindrade. Även e/rullstolar 
och när man har svårt att köra manuell rullstol själv. Mun måste få med sig 
nödvändiga hjälpmedel som behövs vid resans mål 

Genom centraliserad handläggning och beslut av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, 
elevresor, resor till daglig verksamhet samt dagvårdresor ska transportperspektivet 
förstärkas. 
- Referensgruppen anser inte att transportperspektivet skall förstärkas eftersom det 
aldrig kan gälla alla kategorier av funktionshindrade! 
Möjligheten till samordningsvinster ska öka mellan olika typer av resande, samt att 
handläggning och individuella beslut om skolskjuts ska fattas av handläggare i och med nya 
skollagen from 2011-07-01. 
- Oavsett hur väl kollektivtrafiken bvggs ut och kan användas av ett ökande antal 
personer med funktionshinder, kvarstår behovet av (ärdtiänst för dem som ändå inte 
kan åka på annat sätt 
- Ett övergripande mål för handikappolitiken måste vara att människor med 
funktionshinder i alla åldrar ska kunna delta på lika villkor som andra i samhället 
Färdtjänsten är ett viktigt medel för att nå detta mål Visionerna har ofta fått ge vika 
för att skapa en budget i balans. 

Riktlinjerna ska i första hand vara ett stöd för handläggarna. Riktlinjerna ska komplettera 
och förklara lagtext, förarhetsuttalanden och rättspraxis. Riktlinjerna ska därmed bidra till 
en rättvis och likställd behandling. 
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Den l januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. I varje län har det inrättats en 
ny kollektivtrafikmyndighet Landstinget och kommunerna i Västmanland har kommit 
överens om att Landstinget har ansvar och utgör kollektivtrafikmyndighet Under 
nämnden har en regional trafikberedning bildats, där landstinget och samtliga kommuner 
i länet är representerade. Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik, 
kommunerna beställer stadstrafik, lokallandsbygdstrafik, kompletteringstrafik, båttrafik 
och övrig trafik av kollektivtrafiken och ansvarar för det ekonomiska underskott som 
uppkommer av beställd trafik. 

3.1 Linjelagd kollektivtrafik 
Linjelagd kollektivtrafik körs enligt tidtabell. Linjerna binder ihop Sala tätort med 
landsbygden. Inom Sala tätort finns Silverlinjen måndag-lördag. 

3.2 Kompletteringstrafik 
Kompletteringstrafik erbjuds områden som har ett gångavstånd som överstiger 1 200meter 
till en hållplats med ett visst miniroiutbud av resor. Trafiken utförs helgfri måndag-fredag 
mellan kl. 09.00-14.30. 
Med ett miniroiutbud avses minst en avgång i varje riktning helgfria vardagar mellan kl. 
08.00-18.00 med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan påbörjas. 
I de fall där ordinarie linjetrafik förekommer endast vissa veckodagar, medges 
kompletteringstrafik endast de dagar då linjetrafiken inte går. l sådana fall, medges endast 
en tur- och returresa per vecka med kompletteringstrafiken. 
Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd, helst dagen innan. Resan ska göras till 
närmsta ort inom Västmanlands län som har ett basutbud av handel och service, t ex. bank, 
post och vårdcentral. Resa medges till eller från adress där beställaren är mantalsskriven. 
Två tur -och returresor per vecka får göras med kompletteringstrafiken. Fyra stycken 
separata enkelresor medges inte. 
- Varför inte? Det kan hända att man ibland kan ordna en enkelresa på annat sätt. 
l samband med beställningen ska även returresan beställas. Priset för resan är detsamma 
som gällande busstaxa. 

3.3 Anropsstyrd trafik 
I Västmanlands lokaltrafiks ordinarie trafikutbud finns trafik som endast körs mot 
förbeställning. I VL:s turlista finns en markering med T el. A på vissa linjer och turer. Den 
turen måste förbeställas senast 60 minuter före avresa och körs då med taxi. 
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Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge personer med varaktiga funktionshinder möjligheter att 
förflytta sig i samhället Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och 
tillgänglig för personer med funktionshinder. Det innebär att resor kan ske i kombination 
med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och med färdtjänst. 
- INGEN kollektivtrafik är anpassad (ör resa med 3-, eller 4-hiulig e/rullstol Dessutom 
får man inte åka buss utan att rullstolen är säkert fastsatt och det fungerar inte varken 
med platsens storlek, svårigheten att ta sig dit, att spännremmar skall finnas eller att 
chauffören har tiden! 
- Det är inte möjligt att boka plats på bussar för någon form av rullstol eller barnvagn 
vilket innebär att, om det redan finns någon på den platsen, kan man inte ta in 
ytterligare en rullstol eller barnvagn. 

4.1.1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av färdtjänst är utformade utifrån färdtjänstlagen och dess 
inriktning och syften, samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt 
-Helt egen tolkning och egna begränsningar! 
-Man måste se till att hänvisa tilllämpliga domar i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och 
Högsta Förvaltningsdomstolen. Donwr som är aktuella och jämförbara med den 
sökande i Sala kommun. 

Färdtjänst ska i huvudsak behandlas som en trafikpolitiskt fråga i syfte att bidra till en 
tillfredsställande trafikförsörjning även för funktionshindrade. Färdtjänst ska betraktas som 
en del i det kollektiva trafiksystemet och ett komplement till linjetrafiken. Färdtjänst är en 
kompletterande kollektiv transportform. 

Vem har rätt till färdtjänst? 
För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Sala kommun. 

Endast personer med ett stadigvarande funktionshinder som inte är kortvarigt kan beviljas 
färdtjänst Funktionshindret kan bero på både fysiska som psykiska svårigheter eller 
kombinationer av dessa. Funktionshindret anses stadigvarande om det kan bedömas ha en 
varaktighet som överstiger 3 månader. Funktionshindret ska även regelmässigt förorsaka 
stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik. l områden där den allmänna 
kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder beviljas som 
regel inte resor med färdtjänst 

Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Utvecklingsstörda med påtagliga 
svårigheter att orientera sig kan beviljas färdtjänst, såvida orienteringssvårigheterna inte 
enbart gäller enstaka mål. 
Psykiska problem, ex olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de fall problemen kan 
uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt exempelvis av specialistläkare. 
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Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i sig är målet ex vid ångestdämpande 
terapi vid psykiska problem eller orostillstån d. 
-Hur bedöms neuropsykiatriska sjukdomstillstånd? Förvärvad hjärnskada? Sviterna 
efter en stroke osv? 
I dessa fall är funktionshindret ofta väldigt komplext och osynligt. 
- D<!t kan t ex vara så att man inte kan läsa digitala siffror, inte kan tyda klockan eller 
förstå vad den är och därmed inte hålla tider, inte kan räkna eller hantera pengar, inte 
kan följa direktiv eller förstå given information, mycket dålig eller obefintlig, 
orienteringsförmåga osv. 
- Med dessa funktionshinder behövs ledsagare som är med både före, under och efter 
resans genomförande. 

En funktionsnedsättning som 1 s1g inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med 
ytterligare funktionshinder utgöra grund för fårdtjänsttillstånd. Bedömningen för den 
enskilde personen är alltid individuell och utgår från gällande lagstiftning. 

Barns rätt till färdtjänst 
Barn i detta sammanhang är personer under 18 år. En individuell bedömning ska göras, i 
bedömningen ingår en jämförelse med personer i jämförbar ålder. Barn under 10 år beviljas 
som regel inte resor med färdtjänst. l den åldern reser barn i allmänhet inte med 
kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. 

Färdtjänst kan dock bli aktuellt om barnet pga. sitt funktionshinder har skrymmande 
hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktions-nedsättningen i sig omöjliggör 
resa med kollektivtrafiken trots medverkan av förälder eller annan vårdnadshavare. Vid 
bedömningen av barns rätt till färdtjänst görs en jämförelse med barn i motsvarande ålder. 
Om barnet bevilJas färdtjänst har förälder eller annan vårdnadshavare rätt att medfölja 
barnet vid resa. Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

4.1.2 När kan färdtjänst inte beviljas? 
Färdtjänst beviljas inte pga. att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till 
busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i sig 
berättigar till färdtjänst. 
Färdtjänst kan heller inte beviljas för transporter som av någon anledning bekostas av det 
allmänna. Hit kan räknas skolskjuts eller sjukresor och det kan även handla om att 
ersättning utgått för extrakostnader vid olyckor eller att personen fått utbetalt medel för 
specialanpassning av bil. 
- Att ha en specialanpassad bil innebär inte att man inte har behov av färdtjänst! Bilen 
är ofta inte anpassad för att få med sig alla typer av hjälpmedeL Kan också vara 
anpassad förflera år sedan utan möjlighet till ändringar under de 9 år bilstödet skall 
gälla. Dessutom kan man inte alltid köra själv pga smärtstillande mediciner eller att 
man blivit sämre och anpassningen inte går att göra om 
- När man fyllt 65 år får man varken bilstöd eller anpassningar f 

Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga 
funktionshinder t.ex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst. l vissa 
fall kan personen få sina reskostnader täckta av försäkringsbolag. 
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Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna svårigheter 
att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad till färdtjänst. 

Färdtjänst bör inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering är avslutad om det 
inte kan visas att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet som överstiger 3 
månader samt medför väsentliga svårigheter med förflyttning eller användande av 
allmänna kommunikationer. Funktionshinder som är varaktiga men endast medför 
väsentliga svårigheter under kortare perioder berättigar som regel inte till färdtjänst. 

4,1.3 Den kommunala färdtjänsten innehåll och omfattning 
Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är 
upphandlade för samhällsbetalda resor. Resorna samordnas vilket innebär att resenären 
måste beräkna extra tid för det. Den färdtjänstberättigade ska ha möjlighet att göra det 
antal resor han/hon har behov av. 

Trafikregler 
Färdtjänstresor ska ske på samma villkor som den vanliga kollektivtrafiken i länet. 

Med färdtjänst i Sala kommun får den färdtjänstberättigade normalt resa obegränsat antal 
resor inom kommunens gränser samt 30 km utanför kommungränsen. 
- Vad innebär normalt i detta sammanhang? Ta bort eller ändra ordet/meningen om 
det inte har någon särskild mening 

Avbrott i färdtjänstresa 
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att t.ex. lämna post 
eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 
- Varför inte tillåta uppehåll i max 5 minuter l gång för att t ex. posta brev, 
bankomatuttag osv. Det blir ohållbart, både i tid och ekonomi, att beställa ny resa för 
att man behöver göra ett mycket kort uppehåll 
Se även jämförelsen med andra kommuner. 

Utvidgad färdtjänst 
Färdtjänstresa med särskilda skäl 
Den utvidgade färdtjänsten innebär att den färdtjänstberättigade kan söka tillstånd för 
resor, utöver vad som gäller om resor i kommunen och 30 km utanför kommungränsen, i 
form av resa i annan kommun. Förutsättningar för att bevilja fardtjänst ska föreligga för att 
utvidgad färdtjänst ska kunna komma ifråga. 

Resa i annan kommun 
Den färdtjänstberättigade får göra högst 30 enkelresor per år i andra kommuner. Vid resor i 
andra kommuner får den färdtjänstberättigade hämta ut biljetter för detta ändamål. 
- Man kan inte hämta ut biljetter i Sala kommun för resa i annan kommun. 
Det är numera Riksfärdtjänsten Sverige AB som sköter detta efter beställning av 
handläggaren. 
- Information om resa i annan kommun sker väldigt sällan och otillräckligt till dem 
som är färdtjänstberättigade. Det behöver göras på ett bättre och tydligare sätt 
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Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 
vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår. Färdtjänstresor inom Sala 
kommun kan ske med olika fordon beroende av den enskildes funktionshinder och vilka 
färdmedel som finns på aktuell ressträcka. 

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt utanför 
kommunens ansvar. 

Ensamåkning/resor utan samåkning 
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret omöjliggör 
kontakt med andra resenärer. 

Specialfordon 
Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil, kan istället 
få färdtjänst med specialfordon (handikappbuss). 
Att bevilja färdtjänst med specialfordon enligt färdtjänstlagen grundas på behov under 
själva resan och inte om vad som ska göras eller uträttas då resenären nått resmålet. 
- Det finns ingenting i färdtjänstlagen som stöder detta förhållningssätt! 
Färdtjänstlagen lämnar inte något utrymme för andra överväganden än dem som har med 
själva funktionshindret att göra. t Efter särskild prövning kan Sala kommun bevilja 
specialfordon för personer med av landstinget förskrivna förflyttningsfor don. 
- Färdtjänstlagen är fortfarande enbart en ramlag och lämnar det utrymmet Sala 
kommun bestämmer sig (ör! 
- Det är viktigt att handläggarna läser igenom domarna man hänvisar till så att de 
stämmer överens med verkligheten för den sökande i Sala kommun. 
- Vill rekommendera att man tar fram Kammarrättsdomarna man hänvisar till och 
granskar ärendena det gäller. 
- Separat i de sammanfattande kommentarerna i slutet av detta dokument, kommer det 
att finnas utdrag ur dessa domar, som nyligen använts, i flera ärenden, av handläggare 
i kommunen. 

För att få med sig vissa nödvändiga hjälpmedel, är det viktigt att det anges vilken typ av 
fordon den funktionshindrade måste använda. Någon bestämmelse i färdtjänstlagen om 
detta finns inte, utan lagen avser att tillhandahålla ändamålsenligt fordon för den enskilde, 
utifrån typen av funktionshinder. 
- Vad är vissa nödvändiga hjälpmedel? Rollator, rullstol, e/rullstol, elektrisk 
sängförhöjning, toastolsförhöjning, andningsapparater med tillbehör osv, 
-Hur kan man bortse från nödvändiga hjälpmedel som behövs på resans mål, det är 
ingenting man kan välja att inte ta med sig utan måste naturligtvis räknas in i behovet 
av vilket fordon som skall användas. 
-Professionen bedömer och avgör behovet av hjälpmedel Hur kan då handläggaren 
besluta att hjälpmedlen inte behövs? 
För att garantera trafiksäkerheten måste permobilen och dylikt, vara utformade på ett 
sådant sätt, att den kan förankras på ett säkert sätt under resan. l annat fall kan resan inte 
genomföras. Även trafiksäkerheten för resenären måste kunna garanteras genom 
säkerhetsbälte el. dylik förankring. Resenär ska förflytta sig till handikappfordonets säte när 

1 Kammarrättsdom 2008-04-03 mål nr 6304-07, kammarrättsdom 2009-04-28 mål nr 7819-08 
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chauffören så kräver ur trafiksäkerhetssynpunkt ex. vid transport i vissa modeller av 
förGyttningsfordon. 
-Förklara vad man menar med "permobil och dvlikt"? Säkerhetsbälte el. "dylik 
förankring"!? 

Service och hjälp vid fårdtj änstresa 
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan adress 
med normal taxiservice utifrån behov, dvs. att chauffören hjälper resenären i och ur bilen, 
med säkerhetsbältet och till och från entredörr i markplan samt hjälp med handbagage och 
hjälpmedel. Är resenären beroende av rullstol vid förflyttningar men kan stå upp och ta sig 
in i bilen, så hjälper chauffören till med att vika ihop rullstolen och ta den med i 
bagageutrymmet. 
- Självklart måste beslutet innebära att man kan förflytta sig vid resmålet. 
- Syftet med färdtjänsten är att transportera den funktionshindrade till och från 
resmålet! Utan möjlighet att förflytta sig vid resmålet förlorarfärdtjänsten sitt syfte och 
skulle bli i det närmaste meningslös. 

Bagage 
Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna 
kommunikationer, normalt 2 kassar j väskor, utöver det kan nödvändiga hjälpmedel 
medföras. 

Pälsdjur 
Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under färden, om inte särskilda skäl 
föreligger. Särskilda skäl kan tex. vara en synskadad persons behov av ledarhund. Om 
tillstånd ges ska hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. Combiutrymme kan 
anvisas. 

Hjälpmedel 
Svenska Transportarbetarförbundet kräver att chaufförer inte ska behöva bära passagerare 
där det saknas hiss eller där lämpliga hjälpmedel inte finns med hänvisning till 
Arbetsmiljölagen 'samt arbetsmiljöverkets författningssamling'. 

Det ska finnas tillgång tilllämpliga hjälpmedel och teknisk utrustning för att garantera en 
säker transport. För de resenärer där hjälpmedel av någon anledning inte fungerar eller inte 
går att använda bör handläggaren diskutera en framtida lösning. 

4.1.5 Förarens uppgifter och kompetenskrav• 
Förutom transporten från hämta-adressen till lämna-adressen ingår i uppdraget att ge 
kunden följande service som skall erbjudas utan begäran från kunden: 

• hjälp in och ur fordonet 
• hjälp med handbagage och hjälpmedel (rollator, kryckor etc) 
• hjälp tilljfrån ytterdörr eller motsvarande 

2 2 kap. l§, 4§ 2 st och 3 kap. 2§ 

3 1998:1 

4 Ur Förfrågningsunderlag Samhällsbetald anropsstyrd trafik 2011-2016. 



• hjälp med säkerhetsbälte (vid behov) 
• Chauffören ska kunna prata med resenären på svenska. 
• Chauffören ska bemöta resenären bra. 
• Resenären ska under resan inte behöva lyssna så mycket på när chauffören 

pratar i telefonen. 
Samtrafik har godkänt ordalydelsen av dessa 3 tillägg i texten! 
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För kund som är berättigad till ytterligare service, t ex hjälp in och ur lägenhet, till/från 
vårdinrättning/avdelning etc, skall sådan hjälp ges enligt särskild instruktion i körordern. 
Ersättning för generell och särskild service utgår enligt väntetidstaxan. 

Verksamheten ställer stora krav på förarpersonalens kompetens. Av särskild vikt är att 
förarna dels har kunskaper och kännedom om de särskilda servicekrav som dessa 
transporter ställer, dels god kännedom om att hitta till rätt adress och därvid välja 
snabbaste väg. 

Föraren skall vara väl förtrogen med, och vid varje avsett tillfälle använda, den tekniska 
utrustning som finns för att garantera en säker i- och urlastning samt transport av kunder 
med speciella krav (säkring av lyft, fastsättning av rullstolar m m). 

4.1.6 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa 
Medresenär 
Färdtjänstberättigad har rätt att i mån av plats ta med sig en (l) medresenär samt egna 
barn under 12 år. Maximalt 3 personer, ink! den färdtjänstberättigade. Vård och 
omsorgsförvaltningens personal som åker med under arbetet betalar ingen avgift Avgift 
utgår i övrigt enligt gällande bestämmelser och taxa. 
- Se jämförelsen med andra kommuner! 

Ledsagare vid färdtjänstresa 
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till ledsagare om det krävs för att resan ska kunna 
genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla inte är 
tillräcklig. Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till ledsagare. Bedöms 
sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd adress på egen hand kan 
ledsagare inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka resmål. 

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda: 
• Omfattande orienteringssvårigheter 
• Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjälp 
• Kan inte sitta utan stöd 
• Övriga speciella skäl 
• Behöver hjälp under själva resan (dryck, näsdukar, flytta på någon kroppsdel 

osv.) 
- Ta hänsyn till neuropsJ>kiatriska sjukdomstillstånd förvärvad hjärnskada. sviterna 
efter en strake m. fl sjukdomstillståntl som kan vara skäl att få ledsagare bevjljatl 

Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 



4.1.7 Ansökan och beslut om färdtjänst 
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Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta beslut 
om färdtjänsttillstån d. Ansökan ska vara skriftlig och göras på för detta avsedd blankett. 
Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av färdtjänsttillstånd om 
behovet upphört. Enligt § 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om 
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om 
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 

Utredning 
Det huvudsakliga beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den sökande 
och handläggaren. 
l utredningen ska information finnas om 

• Vilka funktionshinder som finns, deras varaktighet samt konsekvenser 
• Om insats i form av funktionsträning kan vara aktuellt att pröva som åtgärd. 

-Innebär vad? Vilken (orm av träning är det och vem skall utföra den? 
• Möjlighet att ta sig in i/ut ur buss (handikappanpassad} 

- Vad menas här med handikappanpassad buss? Behöver finnas lvft eller lågt 
insteg för manuell rullstol. 

• Syftet med att resa, vilketfvilka mål ska uppnås med insatsen? Kan dessa mål 
uppnås utan insatsen? 
- Precisera vilka mål som kan uppnås utan tillståndet, ge exempel! 

• Tidigare resmönster j resesätt 
- Förändringar sker och dagarna är inte likadana. 
- Tidigare resmönster/ressätt när man inte behövde ha färdtjänst har ingen 
betpdelse nu när man behöver det! 

• Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller som 
frivilliginsats? 
-Man skall aldrig behöva vara beroende av annan person! 
- Mvcket viktigt att (å vara självständig. Diskriminering? 

• Behov av specialfordon 
• Om resan bekostas av det allmänna 

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska dokumenteras. 

Läkarutlåtande 
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med 
hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person med kunskap 
om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om osäkerhet kvarstår gällande 
den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand och använda allmän kollektivtrafik 
kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till 
färdtjänst, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om så behövs ska 
specialistläkareutlåtande begäras. 
- Det är svårt att få tider för intygsskrivning därför är det viktigt att kommunen 
tydliggör vad det är för uppg!fter de behöver i läkarintyget för att det skall kunna 
användas som beslutsunderlag. 
- Varför använder man inte tillsvidaretillstånd i de fall där det handlar om att man vet 
att hälsotillståndet inte blir bättre och läkare intygat detta? 



Beslut 
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Beslutet ska innehålla bl. a. vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid. Handläggaren väljer 
på vilket sätt beslutet ska delges. 
- Beslut måste alltid lämnas skriftligt, det finns inga undantag (ör det! 
Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som tillförts 
ärendet genom någon annan än sökande själv. 
-Med vilken rätt tar man in uppgifter genom någon annan än den sökande? 

Vid ett ev. avslag ska t.ex. läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den 
sökande före beslutet. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas. 

Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning 
Vid beslut om färdtjänst bör giltighetstiden fastställas till som minst 3 månader och som 
mest fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast möjliga 
giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. 

Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av färdtjänst 
tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna genomföra resor kan ändå 
vara värdefull. 
- Varför inte tillsvidare när funktionshindrets varaktighet kan konstateras bli livslångt? 
Skulle spara kostnaderför kommunen och samtidigt vara bättre för den 
färdtjänstberättigade. 
- Se iämförelsen med andra kommuner. 

Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till personer med behov av färdtjänst med beslut om 
särskilt boende för äldre. 

Beslut kan även tidsbegränsas att gälla perioder. l de fall den sökande har 
förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut fattas om 
färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 1 november till 30 april. 

4.1.8 Avslag/ överklagande 
Vid avslag helt eller delvis ska beslutet alltid motiveras. Information om hur man överklagar 
ska alltid följa avslagsbeslutet en s.k besvärshänvisning. 
Den som inte är nöjd med Kommunstyrelsens beslut kan överklaga till Förvaltningsrätten i 
Uppsala via Kommunstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och utöver 
personuppgifter, innehålla vilket beslut som överklagas och hur man vill att det ska ändras. 
Överklagandet ska ha inkommit till: Sala kommun, Kommunstyrelsens förvaltning enheten 
för planering och utveckling, BOX 304, 
733 25 Sala, inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. 

4.1.9 Färdtjänst som arbetsresa 
Den färdtjänstberättigade kan söka färdtjänst för arbetsresa i kommunen och resa max 30 
km utanför kommungränsen. Med arbete avses lönearbete på den öppna marknaden eller 
arbetsträning inför ett lönearbete. Arbetsresor beviljas endast om resandet medför så stora 
svårigheter eller kostnader att det annars innebär ett hinder i anställningen. Färdtjänst i 
form av arbetsresor begränsas till arbetsdagar med resa mellan arbetsplatsen och hemmet 
Beslutet kan tidsbegränsas till del av året ex. grundat på svårigheter med förflyttning under 
vintertid. 
- Se jämförelsen med andra kommuner. 



4.1.10 Avgift för färdtjänst 
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Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänsts för den 
färdtjänstberättigade och för medresenär. Om två färdtjänstberättigade reser tillsammans 
betalar båda vardera en egenavgift. Som medresenär räknas person som inte är 
färdtjänstberättigad eller ledsagare. Förälder till barn med färdtjänst ses som medresenär, 
oavsett barnets ålder. Personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen betalar ingen avgift 
då de åker med i tjänsten. 
- Se iäm(örelsen med andra kommuner. 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som 
utgångspunkt, pendlarkort vuxen buss/tåg inom zon B för resa inom Sala kommun och 
pendlarkort vuxen buss/tåg zon V för resa max 30 km utanför Salas kommungräns. 
Betalning för resorna görs i förskott liknande inköp av månadskort/pendlarkort Om 
uppehåll eller avslut i resandet ska göras kommande månad, ska avbeställning göras av 
personen själv eller god man till handläggarna i så god tid som möjligt, dock innan 
månadens början för att månaden ska bli betalningsfri. 
- Vad är det för kostnad/taxa som gäller för arbetsresor lokalt? 

Egenavgiften för resa i annan kommun är 25 o/o av taxameterpriset, dock lägst 30 kr. 

4.2 RIKSFÄRDTJÄNST 
Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfardtjänst6 

- Lagen om Riksfärdtjänst är också en ramlag och villkoren bestäms av den egna 
kommunen på samma sätt som {ärdtiänsten. 
Riksfärdtjänst är resor som sker från Sala kommun till annan kommun tur ochfeller retur. 
Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna själva transporten. 
Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes 
funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. 
Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande resa med 
billigaste allmänna kommunikation kostar. Förutsättningarna för rätt till riksfärdtjänst är 
därmed annorlunda jämfört med färdtjänst. 
- Man bör så långt som möjligt fölia grunderna i färdtjänstens riktlinjer. 
- Se kommentarer och noteringar som gjorts om dessa riktlinjer. 

Riksfärdtjänstresa kan ske med 
• Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer 
• Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.1 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst 
Riktlinjerna för handläggning av riksfärdtjänst är utformade utifrån lagen om riks färdtjänst, 
samt vägledande domar i Länsrätt och Kammarrätt. Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är 
högre än för färdtjänst. 

5 KF§60 D nr 2006.127 

6 5FS1997:735 



- Lagen om riksfärdtjänst är också en ramlag och villkoren bestäms av den egna 
kommunen på samma slitt som färdtjänsten. 
-Självklart skall man även vid riksfärdtjänstresorna utgåfrån vad som är målet med 
resan och vilka hjälpmedel som behövs vid resmålet. 
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- Kommunen hänvisar även här till domar som inte stämmer med aktuell situation för 
den sökande! Det innebär att man blir tvungen att överklaga till högre instanser för att 
få belyst rätta omständigheter! 

Vem har rätt till riksfärdtjänst?? 
Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Det innebär att 
personen måste vara folkbokförd i kommunen. 

Funktionshindret ska vara stort och varaktigt. Funktionshindret bör därmed ha en 
beräknad varaktighet av minst 6 månader8• Enbart hög ålder, mindre 
funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna svårigheter att resa med den 
reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad. 

Funktionshindret ska medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. Resor ska 
vidare inte kunna genomföras på egen hand med allmänna kommunikationer och med den 
service som normalt kan fås av trafikföretaget9. 
- Servicen från trafikföretaget är mycket begränsad när det gäller manuella rullstolar 
och obefintlig när det gäller e/rullstolar. 
- Det är inte många tåg som har möjlighet att ta ombord en rullstol om man inte kan 
köra den ~iälv eller kliva ur den. 
- Tågen är inte anpassade för e/rullstolar av något slag. Detsamma gäller bussar. 
-När det gäller ledsagningen somfinns på trafikföretaget är det mycket strikta 
begränsningar för vad de kan ta för bagage. Det innebär också att om man behöver ha 
med sig skrymmande hJälpmedel är inte detta mqiligt på tågen. 
- Om rullstolen/elrullstolen är nödvändig för att kunna förflytta sig och hjälpmedlen är 
nödvändiga och skrymmande innebär det att tåg och bussar inte kan användas som 
kommunikationsmedel. 

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas 
• Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader 

kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare. 
• Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild 

angelägenhet. 
• Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan 
• Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

Barns rätt till riksfärdtjänst 
Barn under tio (lO} år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst. l den åldern reser barn i 
allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare. 

7 Enligt 4§ 

B Enligt l§ 

9 Enligt 5§ 



4.2.2 När kan inte riksfärdtjänst beviljas? 

16 (21) 
2014-03-02 

Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga 
funktionshinder t.ex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till riksfärdtjänst 

Fnnktion"hinilPr c;: om P-nrl;::'lc;:t mP-rlför v::l<:P.ntlie;:.} <:v~riehPtP-r nnrlp.r kort;:"~ pP-rioilP-r hP.r~ttie;.r 

som regel inte till riksfärdtjänst Först efter behandling eller rehabilitering som visat att 
funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet om minst 6 månader kan 
Riksfärdtjänst beviljas. 

Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i sig 
berättigar till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas alltså inte pga. att tågtiderna inte passar. 

Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst beviljas. 
Bedöms sökande klara en tågresa med ledsagares bjälp kan inte riksfärdtjänstresa med 
annat färdmedel bli aktuellt. 
Riksfardtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning bekostas 
av det allmänna. I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av försäkringsbolag. 

När det gäller riksgymnasium för funktionshindrade bekostar CSN ett visst antal hemresor. 
När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja ytterligare resor i form 
av riksfärdtjänst mellan studieorten och hemorten. 

Behov av resor som uppkommer i samband med att en person blir placerad i ett boende 
eller i en vårdform i Sala kommun av annan nämnd berättigar inte i sig till riks färdtjänst. 

4.2.3 Färdsätt 
Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt'O. 

Tåg med ledsagare 
Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till den 
sökandes möjligheter att färdas. 
-Det måste AU TID vara behovet som styr, inte ekonomin! 
Detta innebär att tågresa med ledsagare ska prövas i första hand. På de flesta tåg finns 
rullstolslyft samt särskilt anpassade handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan 
klara tågresor. Tågen är helt rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker. 
Tågtrafiken handikappanpassas fortlöpande. 
-Om rullstolen/elrullstolen är nödvändigför att kunnaförflytta sig och hjälpmedlen är 
nödvändiga och skrymmande innebär det att tåg inte kan användas som 
kommunikationsmedel 
- Rullstolslyften på tågen är ofta inte i bruk, finns inte med i tågsättet eller är trasigt 
- Ledsagningfinns inte på alla stationer. 
Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. Beslut 
om tågresa kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att resenären ska komma 
ända fram till besöksadressen. 

1° Enligt 7§ 



Flyg 
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Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har generellt 
en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns oftast extraservice. På 
grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa komma att kompletteras 
med tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. 
- Eftersom kommunen begränsar tillstånd att åka specialfordon innebär det att om 
man behöver få med sig någon typ av elrullstol och skrymmande nödvändiga 
hjälpmedel kan man inte ta sig till flygplatsen. 
- Då hjälper det inte att man kan flyga till slutdestinationen och även ha med sig 
hjälpmedel, elrullstol mm på flyget. 
-Detta måste @rändrasl@renklas! 

Färdtjänstfordon hela resvägen 
Tillstånd att åka färdtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte ens med 
hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa med allmänna 
kommunikationer. 
- Gäller alltså om man inte kan köra den manuella rullstolen själv, är i behov av att ha 
med sig någon form av elrullstol, behöver ha nödvändiga hjälpmedel med sig som är 
skrymmandeltunga osv.? 

Samåkning 
Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på grund av 
samåkning med andra färdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte särskilda skäl 
föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigareläggas eller senareläggas i samråd med 
resenären. Hur stor förskjutning i tid som är möjligt och rimligt är beroende av resenärens 
hälsa och syftet med resan. 

Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret omöjliggör 
kontakt med andra resenärer. 
Resorna sker oftast med anpassade färdtjänstfordon, t.ex. minibuss med ramp eller lift. 

4.2.4 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa 
Medresenär 
Vid tåg- och flygresor finns inga begränsningar på antal medresenärer. Medresenären 
betalar ordinarie biljettkostnad. 

Vid resa med färdtjänstfordon får max 3 personer följa med. Större fordon än vad som krävs 
pga. resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas. Avgift utgår enligt gällande taxa. 

Ledsagare 
Avgiftsfri ledsagare kan beviljas11. Många funktionshindrade kan använda den reguljära 
trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa fall vara 
nödvändigt även under flygresor. 
Personalen ger dock i allmänhet så god service att synnerliga skäl ska föreligga för att 
beviljas ledsagare under flygresor. 
-Sen,icen på flygresor är alldeles utmärkt. Det är resan till och från flygplatsen som är 
problemet när man bor i Sala. 

11 Enligt6§ 
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Särskilda skäl bör föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med färdtjänstfordon. 
Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att föraren av fordonet kan 
bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av personligt slag. För ledsagare betalas 
ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. Ledsagare får inte själv 
vara färdtjänstberättigad. 
För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva resan som 
ger rätt till hjälpen. Hjälpbehov före och efter resa ger i sig ingen rätt till ledsagare. 
- Se skrivningen om ledsagare när det gäller [ärdtiänsten (4.1.6)! 

Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. Även en 
anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande får själv ordna en person som kan 
ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, 
utgör ingen grund för att bevilja riksfardtjänst med särskilt riksfärdtjänstfordon hela vägen. 

4.2.5 Ansökan 
Ansökan om riksfärdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta 
beslut om riksfärdtjänsttillstånd. 

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska inlämnas i god tid, i normalfallet senast 3 veckor, 
före avresan. l samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller ännu längre då 
riksfärdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter. 

Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. 

4.2.6 Egenavgift för riksfärdtjänst 
Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar normala 
reskostnader med allmänna kommunikationer. Avgiften tas ut i samband med resans 
genomförande. 
- Riksfärdtjänsten har även en generell prislista som utgår från resans längd och som 
gäller i hela landet. 

5. SKOLSKJUTS OCH SKOL TRANSPORT 
- Enligt kontroll med några av dem som använder skolskjuts tycker man att det 
(ungerar bra bortsett {rån att det behövs bättre och tidigare information inför 
förändringar och vid skolstart. 



Kommentarer till riktlinierna • 

Referensgruppen har inte yttrat sig när det gäller barn och färdtjänst eftersom vi inte 
har någon representant som har erfarenhet vad det gäller fardtjänst för barn med 
funktionshinder. 
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När det gäller skolskjuts och skoltransport (5) är det likadant. Vi har fått indikationen 
om att det fungerar hyfsat tillfredsställande och därför har vi inte granskat detta vidare. 

Gymnasieskola (6), Infrastruktur och trafiksäkerhet skolskjuts (7), Dagvårdsresor 
(8) och Resor till dagligverksamheten LSS (9) är också villkor som vi inte anser oss ha 
tillräcklig kunskap om. 

Endast några kommentarer har framkommit: 
- Säkra skolskjutshållplatser borde ses över, inte bra överallt. 
- Dagverksamheten Lindgården i Kila är nedlagd. 

Vår förhoppning är att Sala kommun noggrant går igenom kommentarer 
och noteringar som är gjorda i hela detta dokument! Gäller även dokumentet 
med jämförelsen av riktlinjerna i 14 närliggande kommuner! 

Det är nedlagt mycket möda för att vara så konkreta och tydliga det någonsin är möjligt. 
Sett ur perspektivet hur fattade beslut påverkar dem som lever i verkligheten och därmed 
är helt beroende av utformningen av riktlinjerna. 

Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete genom sitt engagemang och viljan att lära 
sig så mycket som möjligt om hur fardtjänsten i Sala kommun fungerar. 
Arbetsgruppen har bestått av följande personer: 
Anna-Lena Hellblom, Anna-Nita Nilsson, Annika Magnusson, Birgitta Rosen, Doris 
Palm, Gunhi/d Almlöf, Patrik Svedell, Peter Pollak och Siv Holmudd med Lissie 
Lindhult som sammankallande. 

Det är oerhört många timmar som lagts på träffar, inläsning, diskussioner och 
undersökningar under lång tid. 
Betänk vad detta skulle kostat om en avlönad tjänsteman gjort motsvarande arbete, 
det som nu gjorts helt genom ideellt arbete! 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har deltagit i den slutliga genomgången av all text 
och beslutat att de vill stödja Kommunala Handikapprådet, KHR, i remissvaret. 

Sala 2014-05-05 
KHR 
Kommunal~Jiandikapprådet i ~la 

z....-_/:;: '~ 

Lissie Lindhult 
E. u. 

KPR 
Kom~unala P~ensionärs,rådet i Sala 

/ ,/ ~- l ;:f;. f?-/;:::'' ; . /7/ 
Lars Hertzberg / / 
E. u. 



Färdtjänsten överklaganden 

20(21) 
2014-03-02 

Detfinns 3 domar vad det gäller färdtjänst och 3 domar när det gäller riksfärdtjänst där 
kommunen inte fått prövningsrätt i någon instans, varken i Kammarrätten eller Högsta 
}orvaltningsdomstolen (högsta instans). 
Eftersom kommunen intefått prövningsrätt är inte domarna prejudicerande men bör 
rälmas som pilotärenden och vägledande för hantering av liknande ärenden. 

Istället för att jämföra aktuella domar med liknande problematik hänvisar utredarna i Sala 
till gamla domar från Kammarrätten i Göteborg och Stockholm. 

Nedanstående text är tagen ur ett aktuellt ärende i Sala där hänvisning skett till just 
dessa två Kammarrättsdomar. 
(Det är ytterligare två ärenden som överklagats till Förvaltningsrätten med liknande 
situation) 

Utredningen gäller en Salakvinna på 58 år som tidigare i 5 år hatt tillstånd @r 
specialfordon men som vid en omprövning enligt de nu gällande riktlinjern i 
Sala kommun @tt avslag. Observera att Färdtjänstlagen inte ändrats under tiden! 

Färdtjänstlagens tolkning i dessa ärenden utgår alltså från villkor satta av respektive 
kommun. 
Kammarrätten har, i första hand, att bedöma om kommunen följt sina egna 
riktlinjer/villkor för Hirdtjänsttill stånd. 

Domen, Kammarrätten i Göteborg Mål nr 6304-07, rör en ungdom på 15 år där 
man bedömt att eftersom hon kostnadsfritt kunde ta med sig en ledsagare som 
skulle hjälpa henne att köra rullstolen vid resmålet beviljades hon inte möjligheten 
att ha ett självständigt liv genom att få åka specialfordon med sin Permobil. 
Detta trots att det fanns intyg på att det inte är bra för henne att inte få ha ett 
självständigt liv utan att hela tiden ha en vuxen person i sin omedelbara närhet. 

Resestatistiken som använts som underlag visar att hon bara åker färdtjänst i 
personbil. 
I utredningen tolkar man det som att hon inte har behov av specialfordon? 
Märklig tolkning, borde ses som en självklarhet eftersom hon inte har tillstånd till 
specialfordon utan överklagandet gällerjust detta- att få tillstånd! 

Det är svårt att identifiera Salakvinnan och hennes situation med denna dom. 
Hon har inte en Permobil, inte fri ledsagning och är inte ens i närheten av den åldern. 

Domen, Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 7819-08, gäller en man på 52 år som 
behöver ha med sig Elskotern vid färdtjänstresorna för att kunna utföra arbetet 
som frilansjournalist och for att ta sig till platser som han inte kan nå enbart med 
att köra skotern till dessa platser. 

Grunden i Färdtjänstlagen är att man inte får använda färdtjänstresor som 
arbetsresor utan särskilt tillstånd för det. 
Det framkommer inget sådant speciellt tillstånd i domen. 



21 (21) 
2014...03~02 

Noteras även att han har en Elskoter som inte är godkänd av landstinget men att det 
inte har någon betydelse för utslaget i domen. Om den är godkänd, eller inte, för 
transport i färdtjänstens specialfordon har inte bedömts av underinstanserna och 
kan därför inte prövas av Kammarrätten. 

Å'ven i denna dom är det svårt att identifiera Salakvinnans situation som liknande. Hon 
har inte en Elskoter och söker inte tillstånd för resor i samband med ett arbete. 

Handläggaren har även i sin utredning lagt till en text vad det gäller Vägverkets utredning 
om förflyttningsfordon från 2008 där man beskriver de olika typerna som fanns då. 
Observera att i de domar man hänvisar till förekommer det olika typer av 
förflyttningsfor don. 
I fallet med ungdomen på 15 år sägs det att hon har en Permobil som styrs med joystick 
och då bör vara en 4-hjuling. 
I fallet med mannen på 52 år sägs det att han har en Elskoter. Detta kan vara en med 2, 3 
och 4 hjul. Det framkommer inte vilken typ domen handlar om. 

salakvinnan har en, av landstinget godkänd 3-hjulig e/rullstol som inte är 
jämförbar med varken en Permobil eller en Els ko ter! 

Å·rendet är .fortfarande inte avslutat, Fön•altningsrätten har kommunicerat med 
kvinnan och kommunen flera gånger och alla handlingar finns nu klara. 
Väntar på att det skall delas ut till en handläggare som sedan hanterar ärendet och 
fattar beslut. 
Under tiden har kvinnan inte någon möjlighet att ta sig någonstans där hon behöver 
sina "ben", alltså den 3-hjuliga e/rullstolen. 

Så har det varit nu i 7 månader f 



Jämförelse färdtjänstens riktlinjer i Västmanland och andra kommuner 2014 

Kommun Ftj KHR Tillstånd Antal stopp Kostnad Hur Annan Special 3- Med pass. Tider P åm Arb. ! 
KPR längd resor på inom långt ort fordon hjuling kostnad resor 

vägen komm. utanför kostnad . 

Sala x Ja Max5 Fritt Nej Fn 33 kr 3mil Ja Om Nej Ja Fritt Nej Inte 
år Special- 30 st man Special- klart 

uträk- 25% inte uträkning 
ni ng, 30 kr kan 
ofta flytta 
ändring till 

säte 

Fagersta x Ja Tills vi- Fritt Ja om 35 kr 1 mil En l. be- Ja Ja Ja Fritt Ja Ja 
dare+ man 35% hov Samma 
till- är Hem-
fälligt kvar i kom mu 

bilen n en 
-;;-;-· x Nej Alltid !Inte 12 st Ja Ja Ingen Ja Fritt Nej Ja Norberg 120 30% 

tids- +12 klart 30 kr resor Hem- rutin, Samma 
begr. inom inom kom mu p rö-
Inget Smil Smil n en vas 
tills v. 30% 

Skinn- x Nej Tillsvid 55 Görs 50 kr Bes- Ja Ja Ja Ja Fritt Nej Ja 
skatte- are. mil/ upp Samåk- tämm Deras Halva 
berg Begr. kvar- med ni ng er villkor resans 

endast tal taxi 25 kr själv kostnad 
tillfällig 
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Kommun Ftj KHR Tillstånd Antal stopp Ko~tnad Hur Annan Special 3- Medpass. i Tider P åm Arb. 
KPR längd resor på inom långt ort fordon hjuling kostnad l resor 

vägen kom m. utanför kostnad ' 
Arboga x Nej 2-5 år Fritt Nej 40 kr 3mil Ja Ja Ja Ja Fritt Ja Nej 

sa nåk- Deras Samma 
ni ng villkor 
35 kr 

Kungsör x Ja Max Fritt Inga 30'/o 3mil 20 st Ja Ja Ja Fritt Ja Ja 
3 år+ klara 30 kr Hem- Samma 
tills vi- villkor kom mu 
dare n en 

~-

Köping x Ja Begr. Fritt Inga 35 kr 3mil Ja Ja Ja Ja Fritt Ja Ja 
Efter5 klara Deras Samma 
år villkor villkor 
tills vi-
dare 

-
Hallsta- x Ja 3-5 år Fritt Ja 30 kr 3mil Ja Ja Ja Ja Fritt Nej Nej 
hammar sedan toa, Deras Samma 

tillsvid bank, villkor + 20 kr 
are kyrko-

gård 
Sura- x ??? ??? Fritt ??? 30 kr 3mil ??? Ja Ja ??? Ej ??? Nej 
Hammar F lex- natt 

lin}~ 
finns 

J 
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Kommun Ftj KHR Tillstånd Antal stopp Kostnad 
KPR längd resor på inom 

vägen kom m. 
Västerås Ja 1-2 år Fritt Nej 35 kr 
Läns- efter4 Flexlinje 
färdtjänst år tills- finns 

vidare 

Enköping x Ja Begrän Fritt 
'-·- -=· Ja Zon1= 

sat o toa, 40 kr 
tills vi- bank, Zon2= 
dare kyrko- 40-

gård 165 kr 
Uppsala x Nej Max Fritt Ja 40-

7 år 5min 150 kr 

H e by x Ja Olika, Fritt Inte 30 kr 
kostar klart 30% + 
50 kr 10 kr 
för till-
stånd 

Örebro Ja 3 år Fritt Nej 40-
Läns- 125 kr 
färdtjänst Speciell 

lista 

Hur Annan Special 
långt ort fordon 
utanför kostnad 

Länet 20 st Ja 
+när- 20% 
ort 

'" 

2,5 Ja Ja 
mil 

3mil 10 st Ja 
Deras 
villkor 

6 mil 14 Ja 
dgr/år 

3mil 24 st Ja 
utan- Deras 
för lä- villkor 
net + 
nära 
orter 

3- Medpass. 
hjuling kostnad 

Ja Ja 
Samma 
Gratis på 
buss! 

Ja 1 person 
GRATIS 
Sedan 40 

Ja 1 eller 
flera 
Samma 

Ja Ja 
Samma 

Ja Ja 
Samma 

Tider 

Fritt 

Fritt 

Fritt 

Fritt 

Spe-
ciella 
tider 

P åm 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Arb.r 
e s or 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Ftj l KHR l Tillstånd l Antal l Stopp Kostnad Hur Annan \ Special \3- l Medpass. l Tider l Påm l Arb.r 
KPR längd resor på inom långt ort fordon hjuling kostnad e s or 

Kommun 

Dalarna 
Läns
färdtjänst 

Norberg 

Ja l Tillsvi- Fritt 
dare 
Begr. 
endast 
tillfällig 

Specialfordon betalar 15% min 30 kr. 

skinnskatteberg 

vägen kom m. 

Ja Spe-
toa, cielllista 
bank, Natt 
kyrko- Dubbelt 

l gård 

Man kan ansöka om utökad reslängd om det behövs. 

Arboga 
Specialfordon betalar 20% eller min 40 kr. Taxi 30 %. 

Kungsör 
Specialfordonbetalar 20% min 30 kr. 

utanför kostnad 

Läns- Ja Ja Ja ~~~mma \ Fritt l Ja 
ftj+ Riksftj 
nära regler 
orter 

Surahammar, det har trots många påminnelser inte gått att få svar på flera frågor (de är markerade med ???). 

Uppsala 
Samåkning 25%, lägst 20 kr max 90 kr. 
Taxi på gatan 50% lägst 40 kr. 
När det görs nya upphandlingar eller tas fram förslag till ändring av avgifter brukar det finnas referensgrupper där 
organisationerna deltar. 

Enköping, Örebro och Uppsala har högkostnadsskydd på resor inom kommunen/länet. 

Antal resor är alltid enkelresor. 

Resor på annan ort: noteringen "Deras villkor" är alltid besökskommunens. 

l Ja 
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Kommentarer och önskan om prioriteringsordning när det gäller ändringar 
i Sala Kommuns nuvarande riktlinjer för färdtjänst. 
Detta med hänvisning bl.a. till jämförelsen från 14 andra kommuners villkor. 

1. Att det alltid är så att el rullstolar och alla hjälpmedel som behövs vid resmålet självklart skall ingå i tillståndet. 
Att resenären själv får avgöra när man vill ha med sig sin elrullstol i specialfordon och när man föredrar att använda 
taxi. Resande med 3-hjulig el rullstol måste alltid flytta över till säte av säkerhetsskäL 

2. Att det är tillåtet med korta stopp på vägen. T.ex. bankomat, toalett, kyrkogård, särskilda skäl. 

3. Att medpassageraren betalar lika mycket som den med färdtjänsttillstånd. 
Helst 1 person utan kostnad, skulle underlätta väldigt mycket när man behöver hjälp vid resmålet 

4. Tillståndslängden ändras till att man efter förslagsvis 5 år prövar, med läkarintyg, för att få ett tillsvidaretillstånd. 
Skulle underlätta för den som behöver färdtjänst men också för handläggarna som slipper ansökringar och 
utredningar lika ofta. En kostnadsbesparing. 

5. Att det alltid går ut en påminnelse i god tid innan tillståndstiden går ut. På det sättet undviks stora problem med att 
personer vid en beställning av färdtjänst får veta att de inte har något giltigt tillstånd. Handläggarna slipper akuta 
ansökningar. En kostnadsbesparing. 

6. Att man informerar om alla villkor och kostnadsändringar i god tid. Ser till att ha en aktuell, uppdalerad broschyr. 
Sparar tid och minskar frågor till handläggarna. En kostnadsbespari ng. 

7. Att det blir tillåtet med arbetsresor. 

Sala 2014-05-05 
KHR Kom. munala Hand~prådet 

~ .. ···?o 
Lissie Lindhult 
E.u. 

Sala 2014-05-05 
KPR Kommunala Pen~•ionärsrådet 

Lars Hertzberg 
E.u. 
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