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Kallelse till sammanträde 
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Tid 

Kommunstyrelsen 

Gustav Adolfsalen 

Torsdagen den 8 januari 2015 

l Utseende av justerare 

2 Inspiration för planering av Östra kvarteren 
Utställningen "Rum och Ansvar" presenteras av arkitekt Kjell Forshed, 
Brunnberg&Forshed Arkitektkontor. 

l (2) 
2014-12-.19 

JILL ROOS 
DIREKT: 0224-74 70 52 

Sju frågor om stadsbyggnadskonst diskuteras. Kl13.30-14.30 

Vid ärendets behandling deltar planchef Lena Steffler. 

3 Kommunstyrelsens öppna sammaträden 

4 Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-01-01 

Bilaga KS 2014/257/1 

Föredragning av kommunjurist Virve Svedlund. 

5 Nya villkor för löneväxling till pension (AGU) 

Bilaga KS 2014/256/1 

Föredragning av förhandlingschef Lars-Göran Carlsson. 

6 Inrättande av funktionen Tjänsteman i Beredskap vid Sala kommun (LU § 262) 

jfr Reviderad Bilaga KS 2014/225/1 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon deltar vid ärendets behandling. 

7 Kommunens plan för räddningsinsats för Sala Ytbehandling AB (LU § 229) 

jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 

Räddningschef Göran Cederholm deltar vid ärendets behandling. 

8 Remiss från Trafikverket om Funktionellt prioriterat vägnät (LU § 260) 

jfr Bilaga KS 2014/255/1-2 

Tf kontorschef Lisa Granström deltar vid ärendets behandling. 

9 Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid onormal 
vattenförbrukning (LU § 261) 

jfr Bilaga KS 2014/249/1-2 

VA-ingenjör Monika Sohlman deltar vid ärendets behandling. 



Kommunstyrelsen 

10 Förordnande av borgerlig vigselförrättare (LU § 264) 

jfr Bilaga KS 2014/250/1 

11 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden 
(LU § 265) 

jfr Bilaga KS 2014/251/1-3 

12 Svar på motion om betygsgrundande studier i samband med sommarskola 
(LU § 266) 

jfr Bilaga KS 2014/252/1-4 

13 Svar på motion om mer idrott i skolan (LU § 267) 

jfr Bilaga KS 2014/253/1-3 

14 Val som ska förrättas av kommunstyrelsen 2015-2018 

15 Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

ALLMÄNT OM DELEGATION 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §),innebär att rätten att besluta i 
ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Denne 
kallas delegat. 

Delegaten företräder kommunstyrelsen och delegatens beslut ses som kommun
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas. 

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delega
tionsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Vad kan man delegera? 

Kommunstyrelsen får enligt 6 kap 34 §KL inte delegera beslutanderätten i 
följande slag av ärenden: 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, dvs. kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

• yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

• yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut 
överklagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är 
förbehållna kommunstyrelsen. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande. 
Någon klar gräns för vad som kan delegeras finns inte. 

Kommunstyrelsen beslutar t ex om delegering, remisser, riktlinjer och strategier, 
verksamhetsplan, interna kontrollplaner och sammanträdesdatum samt fattar 
strategiska beslut. 

Delegering och ren verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför d v s ren verkställighet. Gränsen mellan 
delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. Med delegering avses 
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Allmänt om delegatlon Delegationsordning 

dock att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 
göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet saknas 
utrymme för självständiga bedömningar som tex vid tillämpning av en taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
Kommunstyrelsen kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en 

anställd i kommunen att på delegation fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Anmälan ska göras till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Registrator på kansliet numrerar delegationsbesluten löpande under året och för 
upp dem löpande på en§ till kommunstyrelsen. 

s (20) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Beslut i ärenden av så KS ordförande 
brådskande karaktär att 
kommunstyrelsens beslut inte 
kan inväntas 

1.2 Pröva utlämnande av allmän 2 kap 14§ TF Kommunjurist 
handling, vägran att lämna ut 

10 kap 14 § OSL Kommunchef allmän handling och handlings 
utlämnande med förbehåll. 6 kap 3 § OSL Upphandlare 

Inom respektive kontors skolchef 
ansvarsområde 

Socialchef 

, Kontorschef 

Enhetschef 

1.3 Utfärdande av fullmakt att föra Kommunchef 
kommunens talan inför domstol 

KS ordförande 
och andra myndigheter samt 
vid förrättningar och 
förhandlingar av skilda slag när 
det inte delegerats till annan 

1.4 Ingående av förliknings avtal Kommunchef 
upp till och med två 

Kommunjurist 
prisbasbelopp 

1.5 Yttrande över ansökan om att Kommunchef 
bli antagen som hemvärnsman 

1.6 Yttrande över ansökan om att Ledningsutskott 
bli antagen som hemvärnschef 

1.7 Tillstånd att använda Informatör 
kommunens vapen och 

Kommunchef 
Jogotype 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.8 Prövning av att överklagandet 24§FL Delegat som fattat 
skett i rätt tid samt beslut att ursprungsbeslutet 
avvisa för sent inkomna över-

Kommunjurist klaganden 

Inom respektive verksamhets Skolchef 
ansvarsområde 

Socialchef 

Kontorschef 

1.9 Omprövning/rättelse av beslut 27 §FL Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

skolchef 

Socialchef 

Kontorschef 

1.10 Beslut om att avge yttrande Vederbörande delegat 
med anledning av besvär över 

Skolchef delegats beslut 
Socialchef 

Kontorschef 

1.11 Beslut om att anföra besvär Vederbörande delegat 
över beslut av besvärs-

Skolchef 
myndighet 

Socialchef 

Kontorschef 

1.12 Lämna yttrande över ansökan Ledningsutskottet 
om tillstånd att använda 
övervaknings kamera, utom i 
kommunägda fastigheter 

1.13 Avge yttranden om remisstiden Ledningsutskott 
inte medger att yttrandet 

KS ordförande behandlas på ordinarie 
sammanträde i kommun-
styrelsen 

l 1.14 Utskottsledamots deltagande i Ledningsutskott/arbets-
kurs, annan utbildning och givarutskott 
konferens, i ämnesområde vari 
utskottet har beslutsbehörighet 

1.15 Förtroendevalds deltagande i KS ordförande 
kurs, annan utbildning och 
konferens under högst 2 dagar 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

1.16 Utdelning från donationsfonder Ledningsutskott 

1.17 Representation för kommunen KS ordförande 

Kommunchef 

skolchef 

Socialchef 

Kontorschef 

1.18 Vänortsfrågor av icke KS ordförande 
principiell art 

1.19 Evenemangsstöd Ledningsutskott 

1.20 Inrättande av personregister Kontorschef 

1.21 Beslut om bidrag till Eli-projekt Kommunchef Upp till lO 
prisbasbelopp 

1.22 Teckna EV-projekt Kommunchef 

KS ordförande 

1.23 Teckna och säga upp avtal Kommunchef 

Skolchef Inom respektive verk-

Socialchef 
samhetsområden 

2 Ekonomiärenden l 
2.1 Placering av kommunens Ekonomichef Efter samråd med KS 

likvida medel ordförande 

2.2 Uppta, omplacera och lösa lån Ekonomichef Efter samråd med KS 
som beslutats av kommun- ordförande 
fullmäktige 

2.3 Placering av donationsmedel Ekonomichef 

2.4 Föra kommunens talan i mäl om Kommunjurist 
betalningsföreläggande, bevaka 
kommunens rätt i konkurser 
samt träffa ackordsuppgörelser 

2.5 Beviljande av avbetalning av Ekonomihandläggare 
fordringar samt amorterings-

Ekonom 
plan, om särskilda skäl före-
ligger 
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Allmänt om delegation Delegatlonsordning 

Ärendegrupp Lagarrn.m. Delegat Anmärkning 

2.6 Teckna och säga upp leasing- Kommunchef 
avtal 

skolchef Inom respektive verk-

Socialchef 
samhetsområden 

3 Upphandling 

3.1 Initiera en upphandling genom Kommunchef Får vidaredelegera 
en undertecknad beställning rätten att vara ombud 

vid projekt inom 
entreprenadverksamhet 

Skolchef Inom respektive verk-

Socialchef 
samhetsområden 

3.2 Tilldelningsbeslut eller beslut Upphandlare 
om avbrytande av upphandling 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Skolchef Inom respektive verk-

Socialchef 
samhetsområden 

3.3 Teckna och förlänga Kommunchef 
kommunövergripande avtal 

3.4 Teckna och förlänga Kommunchef 
verksamhetsspecifika avtal 

Skolchef Inom respektive verk-

Socialchef 
samhetsområden 

3.5 Avrop från ramavtal Budgetansvarig 

3.6 Avyttring av inventarier och Upphandlare 
materiella anläggnings-

Ekonomichef 
tillgångar 

Kontorschef 

3.7 Föra kommunens talan i mål om Upphandlare 
överprövning av upphandling 

3.8 Häva upphandlat avtal Kommunchef 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

Personalärenden 

4.1 Lön och anställning i BEA Enhetschef Får vidaredelegeras. 
arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som t ex 
lönebidragsanställning, 
anställning med rekryterings-
stöd samt anställning enligt BeA 

4.2 Lön och anställning av MBL§ 11/ FAS Kommunchef Får vidaredelegeras. 
arbetsgivarföreträdare med 05/HÖK 
ansvar för verksamhe~ 
personal och ekonomi Skolchef Inom egen verksamhet. 

Socialchef Inom egen verksamhet. 

Kontorschefer Inom egen verksamhet 

4.3 Lön och anställning av MBL§ll/FAS KS ordförande KS ordförande, 
kommunchef/förvaltningschef 05/HÖK inklusive 
tillsvidare eller tidsbegränsat medarbetarsamtal 

Kommunstyrelsen 

4.4 Lön, tillsvidareanställning, AB, LAS/HÖK Enhetschef Konvertering av 
tidsbegränsad anställning av tidsbegränsat anställda 
övrig personal enl AB eller PAN, till tillsvidare redovisas 
konvertering av tidsbegränsad i arbetsgivarutskottet i 
anställning- tillsvidare efterhand. 

4.5 Lönetillägg HÖK Arbetsgivarutskottet 

4.6 Arbetsgivarföreträdare i MBL§§ 10-14,19,38 Kommunchef 
förhandling enligt§§ 10-14, 19, MBL/FAS 05 

skolchef 
38 MBL/FAS 05 

Socialchef 

Kontorschef 

Förhandlingschef 

4.7 Arbetsgivarföreträdare i MBL Enhetschef 
förhandling enligt§ 11 
MBL/FASOS 

4.8 Ledighet sammanlagt mer än 6 AB Enhetschef Prövning utifrån 
månader för enskild kommunstyrelsens 
angelägenhet utan lön riktlinjer 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.9 Prövning av bisyssla AB Kommunchef 

Skolchef 

Socialchef 

Kontorschefer 

4.10 Disciplinåtgärd (varning) AB Enhetschef Överläggs en! AB/FS 
05/MBL/KHA. Samråd 
ska ske med personal-
kontoret inför överlägg-
ning. 

4.11 Uppsägning p g a arbetsbrist LAS§ 07 Kommunchef Efter samråd med 

skolchef 
personalkontoret. 

Socialchef 

Kontorschefer 

4.12 Avslut/Uppsägning p g a LAS § 07 Arbetsgivarutskott 
personliga förhållanden 

4.13 Andra anställningsförmåner än HÖK, KAP-KL, AKAP- Arbetsgivarutskott 
kontant lön eller alternativa KL 
pensionsförmåner utöver 
gällande kollektivavtal 

4.14 Teckna kollektivavtal MBL Kommunstyrelsen Efter förslag från 
arbetsgivarutskottet 

4.15 Beslut om fastställande av lön HÖK Arbetsgivarutskott 
efter löneöversyn enligt 
dialogmodellen 

4.16 Arbetsbefrielse med lön utöver AB HR-konsult 
lag eller avtal mer än en månad 

Personalchef 

Förhandlingschef 

4.17 Avsked LAS § 18 Arbetsgivarutskott 

4.18 Avslut av anställning med MBL, LAS Arbetsgivarutskott Enskild 
förmåner utöver lag eller avtal överenskommelse 

4.19 Pensionsförstärkning eller KAP-KL, AKAP-KL Arbetsgivarutskott 
särskild avtalspension 

4.20 Arbetsgivarföreträdare i MBL§§ 10-14,38 Förhandlingschef Personalchef ersätter 
förhandling enligt§ 10-14 MBL, KHA förhandlingschef. 
LAS i intresse- eller rättstvist 

4.21 Facklig ledighet med lön f utan LFF,AFF 76 Förhandlingschef Utifrån LFF, AFF 76 
lön för fortlöpande partiell eller 
helledighet för fackligt uppdrag 

11(20) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

4.22 Facklig ledighet med lön/utan AFF76 Enhetschef Utifrån LFF / AFF 76 
lön för facklig företrädare som 
inte har fortlöpande ledighet 
utan där omfattningen och 
förläggningen bestäms från fall 
till fall 

4.23 Fastställande av ingångslöner Arbetsgivarutskott HÖK 

4.24 Personalärenden som inte MBL Arbetsgivarutskott 
särskilt delegerats till annan 

4.25 Beslut om stridsåtgärd KHA Arbetsgivarutskott Efter samråd i 
kommunstyrelsen. 

4.26 Godkännande av individuellt AML,HÖK Kommunchef Utifrån riktlinjer. 
avtal om distansarbete 

4.27 Medgivande av anställning efter LAS, KAP-KL,AKAP- Kommunchef 
6 7 års ålder (totalt max 6 KL 

skolchef Inom respektive månader) 
verksamhetsområden. 

Socialchef 

Kontorschef 

5 Plan- och markärenden 

5.1 Uppdrag att handlägga Ledningsutskott 
detaljplan, omrädesbestäm-
meJser och planutredningar 

5.2 Utställning av översiktsplan, Ledningsutskott 
detaljplan och områdes-
bestämmelser 

5.3 Namnsättningsfrågor som inte Ledningsutskott 
delegerats till annan 

5.4 Namnsättningsfrågor i samband Lag (2006:378) om Mätningschef 
med belägenhetsadresser samt lägenhetsregister 
adresser till bostadslägenheter 

5.5 Förvärv och överlåtelse av Planchef Högst 15 prisbasbelopp 
fastighet eller fastighetsdel som eller belopp fastställt av 
sker för att genomföra fastställd KF 
detaljplan 
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Allmänt om delegation Delegatlonsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.6 Förvärv och överlåtelse av fast Planchef Högst 15 prisbasbelopp 
egendom i andra fall än under i varje särskilt fall 
punkt5.5 

Högst 10 prisbasbelopp 
Markingenjör 

i varje särskilt fall 

5.7 Debitering av gatukostnader i Planchef 
enskilda fall 

Markingenjör 

5.8 Utarrendering av markområden Planchef Högst 5 år 
och förlängning av arrendeavtal 

Markingenjör 

5.9 Medgivande av om- till- och Planchef 
nybyggnad på arrendetomt 

Markingenjör 

5.10 Godkännande av överlåtelse av Planchef 
arrendekontrakt 

Markingenjör 
---~--·· 

5.11 Upplåtelse av mark för andra Planchef 
ledningar än högspännings-

Markingenjör ledningar samt upplåtelse för 
utbyte av befintlig luftledning 
för högspänning till jordkabel 
med tillhörande anordningar 

5.12 Utsträckning, nedsättning, Planchef 
dödning, relaxation av 

Markingenjör 
inteckningar samt utbyte av 
pantbrev även som andra 
härmed jämförliga åtgärder 

5.13 Deklaration eller annan uppgift Planchef 
tillledning för kommunens Markingenjör 
taxering såvitt avser inkomst av 
fastighet 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

5.14 Genom avtal eller genom att Planchef 
tillämpa bestämmelserna i 

Markingenjör 
plan- och bygglagen, fastighets-
bildningslagen, anläggnings-
lagen, ledningsrättslagen eller 
annan speciallagstiftning till-
försäkra kommunen rätt till 
servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt i fastighet som 
tillhör annan och medverka till 
ändring eller upphävande av en 
sådan rätt, samt på motsvar-
ande sätt belasta kommunens 
mark 

5.15 Framställningar till och Planchef 
yttranden över remisser från Markingenjör 
fastighetsbildningsmyndigheten 
angående bygglov, fastighets-
bildning m m 

5.16 Anhängiggöra, utföra och Planchef Utom såvitt avser 5 kap 
bevaka kommunens talan vid Markingenjör 

3§3stoch 
förrättning enligt fastighets- fastighetsbestämning 
bildningslagen (1970:988) enligt 14 kap l§ 2 st 

5.17 Anhängigöra, utföra och bevaka Planchef 
kommunens talan vid för- Markingenjör 
rättning enligt lednings-
rättslagen (1973:1144) 

5.18 Anhängigöra, utföra och bevaka Planchef 
kommunens talan vid för- Markingenjör 
rättning enligt anläggnings-
lagen (1973:1149) 

5.19 Anhängigöra, utföra och bevaka Planchef Utom såvitt avser 8 § 
kommunens talan vid för- Markingenjör 
rättning enligt lagen om 
exploateringssamverkan 
(1987:11) 

5.20 Anhängiggöra, utföra och JB kap 8-11 Planchef 
bevaka kommunens talan vid Markingenjör 
förrättning enligt arrendelagen 

5.21 Beslut om markanvisning Planchef Upp till l miljon kronor 

5.22 Beslut om markanvisning Ledningsutskott Upp till6 miljoner 
kronor 

6 Transportenhet 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

Beslut om tillstånd till 
färdtjänst 

6.1 • enligt kommunens riktlinjer 6-9 §§Lagom Handläggare 

färdtjänst 
(1997:736) 

6.2 -avsteg från kommunens 12 §Lagom Handläggare 
riktlinjer färdtjänst 

Beslut om att återkalla eller 12 §Lagom Handläggare 
begränsa tillstånd till färdtjänst färdtjänst 

6.3 - om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte länere förelief!er 

6.4 -om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
eäller för färdtiänst 

6.5 Beslut om tillstånd till 4-7 §§Lag om Handläggare 
riksfärdtjänst riksfärdtjänst 

(1997:736) 

Beslut om att återkalla eller 9 §Lagom 
begränsa tillstånd till riksfärdtjänst 
riksfärdtjänst 

6.6 - om förutsättningarna för Handläggare 
tillstånd inte länf!re föreligger 

6.7 - om tillståndshavaren gjort sig Handläggare 
skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
eäller för riksfärdtiänst. 

6.8 skolskjuts enligt skollagen 10 kap 32 och 40§§, Handläggare 
(2010:800) 11 kap 31 och 39 §§, 

19 kap 20§ 

6.9 Beslut enligt Riktlinjer för Handläggare 
handläggning av särskild 
kollektivtrafik i Sala kommun. 

7 Lag om brandfarliga och 
exnlosiva varor (2010:1011) 

7.1 Förelägganden och förbud i 25 §l st Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 
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Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

7.2 Tillståndsprövning för 16§ Räddningschef 
explosiva varor Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

-
7.3 Tillståndsprövning för 17 § Räddningschef 

brandfarliga varor Stf räddningschef 
Brandinspektör 
Insatsledare 

Lag om skydd mot olyckor 
czoo3:77SJ 

7.4 Förelägganden och förbud i 5 kap 2 § 2 st Räddningschef 
tillsynsärenden Stf räddningschef 

Brandinspektör 
Insatsledare 

7.5 Besluta om att föreläggande 
eller förbud får förenas med 

5 kap 2 § 3 st Ledningsutskott 

vite och i brådskande fall, om 
någon inte vidtar åtgärd enligt 
föreläggande, besluta om att 
åtgärd sker av myndigheten på 
den försumliges bekostnad. 

7.6 Bevilja egensotning 3 kap 4§ Räddningschef 
Stf räddningschef 

7.7 Meddela erforderliga före-
lägganden och förbud med 

5 kap 2 § 2 st skorstensfejarmästare 

anledning av brister, som 3 kap 4 § 
konstaterats vid brandskydds-
kontroll. sädana förelägganden 
eller förbud får inte förenas 
med vite. 
Eldningsförbud l 

7.8 Medge undantag från Räddningschef 
eldningsförbudet i Sala stfräddningschef 
kommun Brandinspektör 

8 Tekniska kontoret 
. 

8.1 Yttrande över remisser frän Enhetschef teknisk 
polisen, t ex i ärenden om service 
anordnande av offentlig 
tillställning och sammankomst 

8.2 Beslut om förordnande av Kontorschef 
parkeringsvakt 
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Allmänt om delegatlon Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.3 Beslut om avstängning av §43 Lagom Kontorschef tekniska 
vattenförsörjning till en allmänna kontoret 
fastighet. 

vattentjänster 

8.4 Upplåtelse av gatumark, Enhetschef teknisk 
parkeringsplats och allmän service 
olatsmark 

8.5 Upplåtande av gatumark för Enhetschef teknisk Kortare tid än 6 
byggnationer m m. service månader 

8.6 Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1-3 Trafikingenjör 

§§Trafikförordningen 
(TrF) (1998:1276) 

8.7 Föreskrifter med särskilda 
trafikregler för väg eller viss 

10 kap 14 § TrF Trafikingenjör 

vä~sträcka. 

8.8 Undantag från lokal 13 kap 3-4 §§ TrF Trafikingenjör 
trafikföreskrift. 

8.9 Flyttning av fordon. Lag om flyttning av Enhetschef teknisk 

fordon i vissa fall service 

(1982:129), 
Förordning om 
flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:198) 

8.10 Övriga frågor som avses i Lag Trafikingenjör 
om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234) av 
tillfällil! natur 

8.11 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

13 kap 8 § TrF Trafikingenjör 

8.13 Meddela föreskrifter för 12 kap 1 § TrF Trafikingenjör 
väl!hållninl!sarbete 

8.14 Tillstånd att disponera vägar m Enhetschef gatajpark 
m för motortävlinl! 

8.15 Undantag enligt 20-23 §i Enhetschefteknisk 
renhållningsordningen för Sala service 
kommun 

8.16 Restitution av vatten- och Enhetschef 
avloppsavgifter samhällsteknisk enhet 

8.17 Avtal om försäljning av virkes- Enhetschef gata j park 
och rotnoster 
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Allmänt om delegation Delegationsordning 

Ärendegrupp Lagarm.m. Delegat Anmärkning 

8.18 Vara beställarombud vid Kontorschef tekniska Överstigande 6 
nybyggnadsentreprenad och kontoret prisbasbelopp 
entreprenad för större om- och 
tillbyggnader eller konsult-
uppdrag för sådana 
entreprenader 

8.19 Vara beställarombud vid om- Chef för lokalförvaltning Upp till6 prisbasbelopp 
och tillbyggnadsentreprenader 
eller konsultuppdrag för sådana 
entreprenader 

8.20 Ändring i byggnadsprogram och Kontorschef tekniska 
i bygghandlingar kontoret 

Chef för lokalförvaltning 

8.21 Uthyrning och förhyrning av Chef för lokalförvaltning 
bostäder och av lokaler 

8.22 Nyttjanderätt till kommunens Chef för lokalförvaltning 
förvaltningslokaler 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Lars-Göran Carlsson Ink. 2014 1 B 

Kommunstyrelsen 

Löneväxling till pension 

Kommunstyrelsen har 2006-05-12, § 89, beslutat att alla 
medarbetare som villlöneväxla i samband med löneöversyn 
ska ha rätt till det. 

Samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda med minst ett 
år överenskommen visstidsanställning i kommunen har möjlighet 
att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt brutto
löneavdrag. 

Överenskommelsen om löneväxling har utifrån förutvarande 
beslut 2008-12-16 KSAU § 235, kunnat träffas i samband med 
löneöversyn eller vid nyanställning. 

För att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och vara en 
attraktiv arbetsgivare samt mot bakgrund av den förändrade 
avdragsrätten vid individuellt pensionssparande fr o m 2015-01-
01 föreslås att överenskommelse om löneväxling ska kunna göras 
när som helst. Anmälan om löneväxling till pension ska vara 
personalkontoret tillhanda en månad före ikraftträdande av 
löneväxling. 

Lägsta belopp att löneväxla är 400 kronor per månad. Maximalt 
får hela den avstående löneökningen vid löneöversynen växlas, 
maximalt dock högst 10% av bruttolönen per månad. 

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

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

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

lars-goran. carlsson @sala.se 

733 25 Sala 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Löneväxling kan inte göras med retroaktiv verkan och kan endast 
göras de månader som då det finns lön att dra det överenskomna 
beloppet ifrån. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid 
sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs uppehåll i 
löneväxlingen. 

Överenskommelsen om löneväxling regleras i avtal mellan 
kommunen och medarbetaren i och med anmälan om löneväxling. 
Överenskommelsen gäller tillsvidare men kan sägas upp av båda 
parterna med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Om 
förutsättningarna för löneväxlingsöverenskommelsen förändras 
genom ändringar i lag eller kollektivavtal har båda parterna rätt 
att säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan. 

Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna 
pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från 
avtalsförsäkringarna. 

Förslaget har varit föremål för beredning i kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta 

att anta föreslagen tillämpning av löneväxling att gälla i 
kommunen fr o m 2015-02-01 

~~ 
Lars-Göran Carlsson 
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§ 262 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

9 (16) 

D nr 2014/1106-5 

Inrättande av funktionen Tjänsteman i Beredskap vid Sala 
kommun 

INLEDNING 
Sala kommun föreslås inrätta en funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB] vid 
Sala kommun, som ett led i kommunens krisledningsorganisation. Denna funktion 
tar vid efter den tillfälliga TiB som kommunchefen inrättade temporärt i samband 
med skogsbranden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2014-11-11, för 
framtagande av ett förslag bättre anpassat för Sala kommuns lokala förutsättningar. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/225/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
beredskapssamordnaren 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S] yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2014/225/1, inrätta 
en funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB], 
att uppdra till kommunchefen att leda och bemanna TiB-funktionen, samt 
att frågan om ersättning överlämnas till arbetsgivarutskottet 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2014/225/1, inrätta 
en funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB], 

att uppdra till kommunchefen att leda och bemanna TiB-funktionen, samt 

att frågan om ersättning överlämnas till arbetsgivarutskottet 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2014-12-08 

PM 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Rickert Olzon 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

PM 

Inrättande av funktionen Tjänsteman i Beredskap vid Sala 
kommun 

Ink. 

Kontaktvägarna till kommunen bygger sedan många år på funktionen räddningschef 
i beredskap. Erfarenheterna från sommarens stora skogsbrand visar med all 
tydlighet att detta inte fungerar i praktiken. Vid en sådan stor räddningstjänst
händelse är räddningschef i beredskap upptagen med att leda räddningstjänstens 
insatser och har då inte möjlighet att ägna tid och fokus på kommunens krisledning. 

Det är viktigt att kommunen har ett system för kontakter och initiering utanför 
ordinarie kontorstid, som ett led i en professionell krishanteringsorganisation. Sala 
kommun har behov av att ha en funktion som TiB, för att möta medborgarnas 
förväntningar på att kommunen ska reagera och agera snabbt och korrekt i händelse 
av kris. 

Behoven av en TiB accentueras mot bakgrund av vår alltmer komplexa omvärld, 
tillsammans med de krav på snabb samverkan med andra aktörer, som oftast också 
har tjänsteman i beredskap. Sala kommuns TiB ska också ha i uppdrag att bedriva 
viss omvärldsbevakning i syfte att få tidig förvarning, samt vara beredd att 
samverka med länets krissamverkansnätverk U-Sam. 

Myndigheterna förväntar sig att kommunen ska ha en tillförlitlig kontaktväg till 
kommunledningen för krissamverkan dygnet runt. Det framförs ofta av andra 
myndigheter (t.ex. länsstyrelse, polis och landsting) att det är otydligt vem de ska 
vända sig till, när de vill nå kommunen på Iedningsnivå, i synnerhet utanför 
kontorstid, vilket kan leda till att erforderliga kontakter inte tas i tid. 

Funktionen tjänsteman i beredskap skapar samtidigt en kader med särskilt utbildad 
krishanteringskompetens, vilka även ska ha förmåga att leda kommunens 
krisledningsstab som stabschef, samt kunna utgöra samverkansperson gentemot 
annan aktör. Behovet av utbildade samverkanspersoner blev mycket tydligt under 
skogsbranden. 

I samband med att Sala kommuns krisledningsstab avvecklade sin dygnet-runt
tjänstgöring vid skogsbranden i somras, inrättades istället en Tjänsteman i 
Beredskap (TiB) för att upprätthålla en grundläggande förmåga att hantera fortsatta 
ärenden rörande skogsbranden, samt utgöra en kontinuerlig kontaktyta gentemot 
andra krisaktöre r, främst länsstyrelsen. 

Kommunchefen inrättade tillfälligt funktionen som TiB fr o m den 13 augusti 2014 
fram till den 7 januari 2015. Kostnaden för denna beredskap återsöks från de 
särskilda medel som staten ställt till de drabbade kommunernas förfogande för att 
hantera konsekvenserna av skogsbranden. 

o 8 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Rickert O!ton 
Beredskapssamordnare 

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



Kommunstyrelsens förvaltning 

Tjänsteman i beredskap är till för allvarliga störningar och kriser och ska inte 
förväxlas med en kundtjänst eller pressjour. Händelser av mindre allvarlig karaktär 
ska hanteras av den ordinarie linjeorganisationen. 

Allmänheten ska oförändrat vid olyckor, allvarliga händelser och kriser kontakta 
nödnumret 112. 

TiB:s uppdrag 
• Ta emot larm eller information om allvarlig händelse som har, eller kan ha 

påverkan på den kommunala verksamheten, personalen eller kommunala 
anläggningar eller i övrigt inom kommunens geografiska område. 

• Bedriva viss omvärldsbevakning i syfte att få tidig förvarning. 

• Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga 
konsekvenser och avgöra vem som skall informeras samt beroende på 
händelsens art vidta åtgärder. 

• Kontakta kommunchef för info/råd/beslut om att larma (krislednings) 
organisationen eller valda delar av denna om händelsen är begränsad. 

• Starta och helt, delvis eller initialt utöva central krisledning i kommunen, 
till dess kommunens krisledningsstab är samlad. Detta innebär t ex att 
samverka med andra krisaktörer, fatta erforderliga beslut samt att företräda 
kommunen i olika sammanhang. 

• Samverka internt med bl a räddningstjänst, teknisk beredskap, 
socialberedskap (POSOM) och med kommunala bolag. 

• Samverka externt med eller stödja andra aktörer vid kris så som t.ex. polis, 
landsting, länsstyrelse eller grannkommuner, bl a genom Västmanlands läns 
krissamverkansorgan U-Sam. 

• Kunna ta initiativ till aktivering av POSOM. 

• Hålla kommunledningen informerad om krishändelse r. 

• starta informationsinsatser vid händelser där så behövs. 

• Dokumentera händelser och åtgärder. 

Tjänstgöringen 
• TiB upprätthåller funktionen från valfri plats. Vid behov ska TiB kunna vara 

på plats i kommunen inom 2 timmar. 

• TiB tjänstgör normalt en vecka i taget Byte sker onsdagar kl 9.00. 

• TiB tjänstgör dygnet runt men under ordinarie arbetstid ingår uppdraget i 
ordinarie tjänstgöring. 

• Särskild utbildning för TiB kommer att anordnas, samt särskilda 
instruktioner och checklistor kommer att tas fram som stöd för TiR 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanfattning och förslag till beslut 
Sala kommun inrättar en permanent funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB) vid 
Sala kommun som ett led i kommunens krisledningsorganisation. Denna tar vid 
efter den tillfälliga TiB som kommunchefen temporärt inrättade i samband med 
skogsbranden. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

• Sala kommun inrättar en Tjänsteman i Beredskap (TiB). 

• Kommunchefen ges i uppdrag att leda och bemanna TiE-funktionen. 

• Frågan om ersättning för TiB överlämnas till arbetsgivarutskottet 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-06 

6 {14) 

Dnr 2014/1089 - lt 

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB 

INLEDNING 
Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats gällande företaget Sala 
Ytbehandling AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/217/1, missiv 
Bilaga KS 2014/217/2, kommunens plan för räddningsinsats 
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2, reviderad plan för räddningsinsats 

Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet. Räddningschefen föreslår en 
revidering på sidan 3 i planen, om Räddningschef i beredskap, RCB, vid operativt 
ansvar avseende larm. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet dels beslutar för egen del 
att planen revideras i enlighet med räddningschefens förslag, 
att allmänheten under tre veckor ges möjlighet att lämna synpunkter på planen, 
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2, 
dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
gtt, efter genomförd presentation för allmänheten och eventuell ytterligare revide
ring, fastställa planen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

att planen revideras i enlighet med räddningschefens förslag, 

att allmänheten under tre veckor ges möjlighet att lämna synpunkter på planen, 
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2, 

dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

gtt, efter genomförd presentation för allmänheten och eventuell ytterligare revide
ring, fastställa planen. 

Utdrag 

räddningstjänsten 
bevakning 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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l (l) 
2014-10-24 

SKRIVELSE 

GÖRAN CEDERHOLM 
DIRE KT: 0224-74 78 61 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Ink. 2014 -10- 2 7 

Kommunens plan för räddningsinsats 

Bakgrund 
Av 3 kap. 6 §Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommunen 
ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av kravet 
på säkerhetsrapport enligt 10 §lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver, och planen 
ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns 
anledning till det. Planen ska lämnas in tilllänsstyrelse n. 

I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på 
lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen. Förordning 
(2013:321). 

Ärende 
För Sala kommun gäller detta företaget Sala Ytbehandling AB, och det är en uppdate
ring av den befintliga planen som avses. Den tidigare planen fastställdes i kommun
styrelsen 2007 och har inte reviderats därefter. 

Förslag till beslut 
Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att ledningsutskottet beslutar 

att allmänheten under tre veckor ges möjlighet att lämna synpunkter på den 
bifogade planen, samt 

m efter genomförd presentation för allmänheten och eventuell revidering, föreslå 
kommunstyrelsen att besluta om att fastställa planen. 

Göran Cederholm 

Aktbliaga { 
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SALA KOMMUN 
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Lagen (1999:381) om åtgärder för attförebygga och begränsaföljderna av all
varliga kemikalieolyckor-det s.k. Seveso II-direktivet- är uppdelad i två olika 
kravnivåer. 

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kom
pletterat med en beskrivning hur verksamheten kan förebygga riskerna för en all
varlig kemikalieolycka, till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Dessutom är 
verksamhetsutövaren skyldig att skapa ett handlingsprogram för att på motsva
rande sätt förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

Företag som hamnar på den högre kravnivån skall dessutom redovisa en säker
hetsrapport som skall förnyas vart femte år, eller vid större förändringar. säker
hetsrapporten beskriver verksamheten, verksamhetens riskprofil, farliga ämnen, 
handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Förutom de skyldigheter som företag i den högre kravnivån har, är också kommu
nen enlig 3 kap. 6 §Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor skyldig att för 
dessa företag upprätta en plan för räddningsinsatser. 
Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd, hur resurserna 
skall samordnas samt på vilket sätt allmänheten skall ges kunskap om vilka åtgär
der de skall vidta och hur de varnas och informeras i händelse av en allvarlig ke
mikalieolycka vid anläggningen. 
Dessutom är kommunen skyldig att ge information till närboende till anläggning
en på företagets bekostnad. 

Alla Seveso II -klassade företag oavsett kategori klassas som anläggning med far
lig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lagen (SFS 2003: 778) om skydd mot olyckor. 

Företaget 

Företaget har enligt föreskrifterna lämnat en säkerhetsrapport, inkluderande en 
intern plan för räddningsinsats samt via kommunens hemsida informerat berörda 
som kan drabbas av en olycka. 
Nedan följer en kort presentation av företaget med huvudinriktning mot de kemi-



kalier som hanteras dvs. de som föranleder att anläggningen omfattas av Se
vesodirektivet. 

Verksamhet 
Verksamheten omfattar huvudsakligen legoytbehandling. Hårdförkromning sker 
framför allt av komponenter till hydrauliksystem. 
Produktionen bedrivs dagtid och i form av två-skift. Verksamhet pågår ca 220 
dagar per år. 

Anläggningen är belägen på Verkstadsgatan l O i Nybo industriområde i norra 
delen av Sala. 

Y thehandlingsprocessen omfattar huvudsakligen hårdförkromning. Y t behandling
en sker i en automatiserad linje i två fristående hårdförkromningsbad. 
Dessutom finns även en ytbehandlingslinje för kemisk förnickling. 

Fabrikslokalerna saknar öppna avlopp och kemikalier förvaras i särskilt förråd 
som är invallat och har en uppsamlingsgrop för att hantera eventuella läckage. 

Hårdförkromningsbaden ventileras innan utsläpp till luft. Luften passerar "krom
fållor" innan den avleds ovan tak. Avskiljd kromsyra sarrit spolvatten från rengö
ring av "fållorna" återtas till hårdförkromningsbaden. 

Inkomande vatten till fastigheten stängs automatiskt när ljuset i anläggningen 
släcks, dvs. när anläggningen är obemannad. Detta för att eliminera risken för en 
vattenskada, vilken skulle kunna leda till miljökonsekvenser. 

Sevesoämnen 

Kromsyra 
Kromsyra är en lösning av Krom(VI)trioxid och vatten. Krom(VI)trioxid är mörkröda, 
luktfria, starkt hygroskopiska kristaller som är lättlösliga i vatten. 
Kromsyra förekommer i de hårdförkromningsbad som finns i anläggningen. Kromsyrans 
största risk är vid ett utflöde till omgivningen, diket längs saladammsvägen och marken 
runt företaget. 

Räddningsinsats 

Risker 
Risken med kromsyra är inte primärt kopplat mot människor utan är relaterat till 
miljörisker. 

A v tänkbara o lycksscenarion är en brand i anlägghingen den största. Problem som 
kan uppstå är att eventuellt släckvatten kan kontaminera omgivningen. De invall
ningar som hårdförkromningsbaden är placerade i rymmer 90m3

, vilket gör att de 
även kan ta emot 60 m3 släckvatten. 

Beroende på hur utvecklad en eventuell brand blir, och vad det är som brinner, 
kan det taktiska beslutet vara att inte släcka branden för att därigenom förhindra 
att släckvatten kommer ut i omgivningen. 

Räddningstjänst 

Till objektet finns insatskort som ett initialt ledningsstöd. 



Vid larm från Sala Ytbehandling AB larmas primärt brandstationen i Sala (hel
tidspersonal), vilket innebär: 

• Insatsledare 
• Styrkeledare 
• 3 brandmän 
• Räddningschef i beredskap (RCB) 

Vid behov av ytterligare resurser finns inom Räddningstjänsten Sala-Hebys om
råde ytterligare 6 brandstationer ( deltidspersonal). Till detta kommer även möjlig
heten att, enligt avtal, rekvirera resurser från omgivande räddningstjänster. Speci
fika resurser utgörs av brandingenjör från Västerås och kemresurser från Köping. 

Räddningschef i beredskap, RCB, avgör om han skall ta det operativa ansvaret 
eller fortsätta med det normativa och strategiska ansvaret. 
Samordning av räddningsstyrkomas arbete på platsen sker av skadeplatschef. 

Räddningsledaren ansvarar för den operativ samverkan med polis, ambulans och 
representant från företaget. 
Andra aktörer som kan tänkas medverka vid en olycka är Larmtjänst AB (restvär
desräddning), kornmunens POSOM-grupp, kornmunens miljökontor och teknisk 
förvaltning m.fl. och dessa kontaktas genom SOS Alarm AB och/eller Sala kom
muns tjänsteman i beredskap (TiB). 

Information till allmänheten 

I Sala tätort finns 13 stycken tyfoner utplacerade. Dessa kan användas för att var
na/uppmärksamma allmänheten om en olycka har inträffat. 

Signalen, även kallad VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten), kan startas av 
räddningsledningen om det föreligger större fara för människor. Signalen kan lö
sas ut från SOS Alarm och från brandstationen i Sala. En utlöst signal skall alltid 
följas upp av ett meddelande över lokal-/rikskanalerna i radion. 
I meddelandet uppmanas allmänheten till vilka säkerhetsåtgärder de bör vidta med 
anledningen av olyckan, vanligtvis att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och 
ventilation. 

Underrättelse till annan stat 

Ingen händelse på företaget kan ge konsekvenser för annan stat. 

Övning 
Planens funktion och ändamålsenlighet skall säkerställas genom övning vart tredje 
år. 
Styrkan från Sala övar såväl insatser som orienteringsövning regelbundet på före
taget. 

Upprättande och uppdatering av planen 

Planen har presenterats för allmänheten i Sala via kornmunens hemsida. Planen 
har också kommunicerats med ovan nämnda företag. 

Planen skall förnyas vart tredje år eller när någon västlig förändring sker som på
verkar företagens riskbild. 
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Remiss från Trafikverket om Funktionellt prioriterat vägnät 

INLEDNING 
Trafikverket har givit Sala kommun möjlighet att yttra sig över Trafikverkets arbete 
med funktionellt prioriterat vägnät. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2014/255/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/25 5/2, remiss 

Lisa Granströ m, tf chef för tekniska kontoret, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
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BESLUT 
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att till Trafikverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län yttra sig i enlighet med 
förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/255/1. 
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kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 2014/255/1 l (2) 
20 14-11-27 
YTTRANDE 

LISA GRANSTRÖM 
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TEKNISKA KONTORET SALL\ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

YTTRANDE 

Funktionellt prioriterat vägnät 

Ink. 2014 -12- 1 2 
Olarlenr .j !Aktbllaga 

IZDl4-, l 0~~ , 5 
l 

Trafikverket har gett Sala kommun möjlighet att inkomma med yttrande när det 
gäller Trafikverkets arbete med funktionellt prioriterat vägnät. 

BAKGRUND 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka t vilka vägar som är viktigast för nationell 
och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. 
Förslaget som nu är på remiss är framtaget av Trafikverket i dialog med 
länsplaneupprättarnas tjänstemän. 

Syftet med ange vilka vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är: 

• Att skapa samsyn av vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet 

• Att skapa en gemensam plattform för att tillsammans främja grundläggande 
tillgänglighet 

• Att bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (att ensa och 
rensa bland befintliga utpekanden) 

De funktionellta vägnätet pekas ut och beskrivs utifrån fyra funktioner; 
godstransporter, dagliga personresor, långväga personresor och kollektivtrafik. 
Dessutom delas vägarna in i tre skikt; nationellt och internationellt viktiga vägar, 
regionalt viktiga vägar och kompletterande regionalt viktiga vägar. 

UTPEKA T FUNKTIONELL T VÄGNÄT I SALA 
l sala har följande vägar pekats ut att ingå i det funktionella vägnätet. Dessa 
redovisas i karta i remissmaterialet och beskrivs nedan utifrån deras funktioner. 

Funktion Riksväg 56 Riksväg 70 Länsväg 256 

Nationell och internationell viktig väg x x 

Regionalt viktiga vägar 

Kompletterande regionalt viktiga vägar x 

Godstransporter x x 

Långväga personresor x x 

Dagliga personresor x x x 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Funktion 

Kollektivtrafik 

SALA KOMMUNS YTTRANDE 

Riksväg 56 Riksväg 70 Länsväg 256 

x x 

Sala kommun är positiva till det arbete som Trafikverket genomfört för att få en 
samsyn gällande de viktigaste vägarna i landet. 

Sala kommun vill tydliggöra och markera riksväg 56- "räta linjens" - betydelse i det 
nationella och internationella vägnätet. I detta sammanhang vill Sala kommun 
uppmärksamma och tydliggöra Trafikverket på behovet av att Förbifart Sala byggs i 
sin helhet. Detta för att minska riskerna för olyckor i tätbebyggda områden samt 
minska störningar för närboende utefter nuvarande sträckning. En byggnation av 
den återstående sträckan skulle innebära att tillgängligheten på sträckan ökade 
markant. 

Sala kommun vill även att en planskild korsning mellan järnväg och väg utmed 
riksväg 70 prioriteras. Att riksväg 70 pekas ut som del i det funktionellt prioriterade 
vägnätet anser Sala kommun medför att en korsning i plan inte kan accepteras. 

I övrigt sammanfaller Trafikverkets och Sala kommuns bedömning om vilka vägar 
som ska pekats ut i det funktionellt prioriterade vägnätet. 
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Inledning 

Den här rapporten beskriver vad ett funktionellt prioriterat vägnät ·är, vad det omfattar 
och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen 
för framtagande, remiss och beslut om det funktionellt prioriterade vägnätet. 

Bakgrund 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Det finns i dag en mängd olika utpeka n den av vägnät, till exempel utpekade vägar för 
arbetspendling, för godstransporter och för personer med funktionsnedsättning. 
Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier utifrån väghållaransvar och standard och 
så vidare. Men det saknas ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra vägar som 
är viktigast för tillgängligheten. Vi har i flera sammanhang behov av ett sådant samlat 
utpekat vägnät, exempelvis när vi beskriver brister och prioriterar åtgärder samt när vi 
gör hastighetsanalyser och pekar ut riksintressen. 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell 
och regional tillgänglighet. Det gör vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand 
länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. 

Trafikverket har tagit detta initiativ bland annat för att vi ska vara förberedda inför 
kommande åtgärdsplaneringar. Det behövs även som underlag i de regionala 
hastighetsanalyserna som ska tas fram från och med hösten 2014. Vi behöver också vara 
redo nästa gång Trafikverket ska göra en översyn av riksintressena. Det funktionellt 
prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag i den löpande 
verksamheten, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i diskussioner och vid svar på 
remisser. 

Mål 

Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att: 

• skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet 

• skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet 

• bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa bland 
tidigare utpekanden). 

Utpekandet kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat underlag för tillgänglighet. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 
bussar. 
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Vad är ett funktionellt prioriterat vägnät? 

Ett planeringsunderlag 

Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag och ett sätt att förhålla 
sig till de prioriterade vägarna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Berörda aktörer pekar i samarbete ut vilka vägar som är viktigast för nationell och 
regional tillgänglighet och kommer överens om dessa vägars viktigaste funktioner. Det 
blir därmed en bra grund i andra verksamheter och projekt. 

Trafikverkets utgångspunkt är att tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i 
det funktionellt prioriterade nätet. Vi vill både värna om den tillgänglighet vägarna 
redan har och vid behov höja den. De transportpolitiska målen måste vägas mot 
varandra i varje enskild planeringssituation. 

Vid användning av det funktionellt prioriterade nätet som underlag för olika projekt och 
verksamheter ska det kompletteras med analyser kopplade till alla de transportpolitiska 
målen samt med övrigt kompletterande underlag. Det utpekade nätet ersätter inte den 
vanliga (fysiska och ekonomiska) planeringsprocessen eller de nuvarande 
prioriteringsgrunderna, till exempel samhällsekonomisk lönsamhet, utan det utgör ett 
kompletterande underlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Inom samhällsplaneringen finns flera aktörer som har olika mandat och 
ansvarsområden som påverkar transportsystemet. Syftet med det funktionellt 
prioriterade vägnätet är att alla berörda aktörer ska använda det som ett underlag i sin 
verksamhet. 

Trafikverket kommer att använda det som ett viktigt kompletterande 
planeringsunderlag i en rad olika verksamheter och projekt. Det blir också ett underlag i 
dialoger med andra aktörer i samhällsplaneringens olika skeden och när vi svarar på 
remiss av till exempel kommunala planer. Det funktionellt utpekade vägnätet kan till 
exempel användas vid: 

• prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen (investeringar, mindre åtgärder 
och drift- och underhållsåtgärder) 

• beskrivning av behov och brister (utifrån de utpekade vägarnas funktioner) 

• regionala hastighetsanalyser (inriktningen är att hastighetshöjande åtgärder ska 
ske på det prioriterade nätet) 

• utpekande av riksintressen (underlag för vilka vägar som bör pekas ut och 
beskrivning av dessa). 

Koppling till drift, underhåll och bärighet 

När prioriteringen av drift- och underhållsåtgärder ses över ska det funktionellt 
prioriterade vägnätet användas som underlag. Det gör det möjligt att bättre anpassa 
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drift- och underhållsåtgärderna utifrån vägarnas viktigaste funktioner, eftersom det blir 
tydligare hur åtgärderna kan anpassas utifrån typ av trafik. Kraven på en väg blir olika 
till exempel om den är särskilt viktig för godstrafik eller för arbets pendling. Fortfarande 
kommer dock trafikflöden att vara den viktigaste utgångspunkten för prioritering av 
drift och underhåll. Drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och 
lågprioriterade vägnätet kommer inte att påverkas av att ett funktionellt prioriterat 
vägnät pekas ut, utan de förändringar som kan bli aktuella är justeringar och 
anpassningar inom det prioriterade vägnätet. 

Trafikverket kommer att se över och uppdatera det utpekade bärighetsvägnätet. Viktiga 
näringslivsvägar som inte pekas ut som funktionellt prioriterade kommer att tas om 
hand inom ramen för det arbetet. Bärighetsvägnätet kommer att utgå från vilka vägar 
som är viktiga för godstransporter i det funktionellt prioriterade vägnätet, men det 
kommer att omfatta fler vägar. Det är bärighetsvägnätet som ligger till grund för 
fördelning av bärighetsmedeL 

Vägarnas indelning i skikt och funktioner 

Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in dels i tre skikt, dels utifrån 
sina viktigaste funktioner. 

Vägarnas indelning i skikt 

Vågarna som pekas ut sorteras in i tre skikt: 

• nationellt och internationellt viktiga vägar 

• nationella stamvägar och TEN-T-vägar (nuvarande indelning frångås inte) 

• regionalt viktiga vägar 

• vägar som binder samman län och funktionella regioner (till exempel 
arbetsmarknadsregioner) (i regel riksvägar, men det kan även vara länsvägar) 

• kompletterande regionalt viktiga vägar 

• vägar som binder samman kommuncentrum och produktionsnoder inom 
regioner och län (i regel länsvägar, men det kan även vara riksvägar). 

Indelningen av vägarna i de tre skikten kan skilja sig åt i olika delar av landet, på grund 
av länens och regionernas olika struktur och förutsättningar. 

Vägarnas indelning i funktioner 

Fyra funktioner har tagits fram som underlag för utpekaodet av det funktionellt 
prioriterade vägnätet samt beskrivning av vägarna. Funktionerna avser vägarnas 
funktion utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. En grund för bedömningen är att vägarna 
ska vara av nationell eller regional betydelse. Funktionerna överlappar varandra och en 
väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner. 
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Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas anspråk 
och behov, det vill säga vilka särskilda anspråk och behov som finns på olika vägar 
utifrån den trafik som är viktigast där. Syftet med indelningen i funktioner är att man 
bättre ska kunna tillgodose trafikanternas krav och behov vid till exempel drift och 
underhåll av vägen, analys av vägarnas brister och behov samt prioritering av åtgärder 
för att bevara eller höja tillgängligheten. 

Funktionerna är följande: 
De vägar som är viktigast för 

• godstransporter 

• långväga personresor 

• dagliga personresor 

• kollektivtrafik. 

Följande aspekter ska beaktas vid utpekandet av vägarna: 

• sammanhängande stråk 

• ett trafikslagsövergripande perspektiv, till exempel genom kopplingar till noder 
och andra trafikslag 

• internationella förbindelser 

• nationell och regional utveckling och tillväxt. 

Nedan beskrivs respektive funktion närmare. 

Vägar som är viktiga för godstransporter 

Funktionen "viktiga för godstransporter" definieras enligt följande: 

• vägar som är internationellt, nationellt och regionalt viktiga för långväga 
godstransporter 

• vägar med kopplingar till nationellt och regionalt viktiga noder. 

De vägar som pekas ut ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med 
kopplingar till viktiga målpunkter och noder. 

Mindre vägar som är viktiga för enskilda företag eller som fungerar som matarvägar till 
större vägar och uppsamlingsplatser (till exempel sågverk) pekas inte ut som 
funktionellt prioriterade. Dessa vägar hanteras inom arbetet med bärighet och det 
reviderade nät för bärighet som ska tas fram. 
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Vägar som är viktiga för långväga personresor 

Funktionen "viktiga för långväga personresor" definieras enligt följande: 

• vägar som i regel har regionalt eller nationellt resande, över cirka 10 mil, till 
exempel 

o tjänsteresor 

o resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus 

• vägar som är viktiga för turistnäringen. 

o Utgångspunkten för utpekande av vägar som är viktiga för 
turistnäringen är tillgängligheten till stora turistdestinationer, vägar 
med (periodvis) stora flöden och vägar med många sällanresenärer. Det 
gäller framför allt vägar som går till större turistdestinationer som ligger 
långt från det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet och i områden 
där turistnäringen är av stor betydelse i förhållande till andra näringar. 

Funktionen avser i första hand vägar där det är vanligt med sällanresenärer, som inte 
reser på vägen ofta och därmed inte är så bekanta med vägen. 

De utpekade vägarna ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med 
kopplingar till viktiga målpunkter. 

Vägar som är viktiga för dagliga personresor 

Funktionen "viktiga för dagliga personresor" definieras enligt följande: 

• vägar som i regel har kortväga och regionalt resande, upp till cirka 10 mil, till 
exempel: 

o arbets- och studiependling 

o resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och 
sjukhus. 

Funktionen avser i första hand vägar med vana resenärer som kan vägen och fårdas där 
regelbundet eller dagligen. 

Vägar som är viktiga för kollektivtrafik 

Utgångspunkten får att definiera vägar som viktiga för kollektivtrafik är de prioriterade 
stråk eller stamlinjer med frekvent busstrafik som de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna har pekat ut. 

Det finns ett nationellt prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning som syftar 
till att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Det prioriterade nätet är en arbetsmetod 
för att systematiskt planera och genomföra åtgärder längs det utpekade stråket, till 
exempel anpassa hållplatser så att de blir användbara för personer med 
funktionsnedsättning. Trafikverket har mål för anpassningen av de prioriterade stråken 
och i vilken takt anpassningsarbetet ska ske. 
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Det prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning framgår i de regionala 
trafikförsörjningsprogrammen. Det presenteras också i Trafikverkets förslag till 
Nationell plan för transportsystemet 2014-2025'. 

De utpekade vägarna för kollektivtrafik i det funktionellt prioriterade vägnätet utgörs av 
de viktigaste kollektivtrafikvägarna. Utpekandet baseras främst på underlag från de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Detta nät sammanfaller i stort med det 
prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning. 

Förhållningssätt till prioriterade vägar 

Till det funktionellt prioriterade vägnätet har ett förhållningssätt tagits fram. Detta utgör 
en gemensam bild över hur vi ska värna om och förbättra vägarnas funktion. 
Förhållningssättet fungerar som ett gemensamt underlag för att värna om vägarna och 
undvika åtgärder som kan påverka deras funktion negativt. Det är samtidigt ett underlag 
för prioritering av åtgärder för att bevara och höja tillgängligheten. 

Förhållningssättet är strukturerat utifrån funktionerna. Det beskriver vilka aspekter som 
är generella och viktiga för alla prioriterade vägar samt vilka specifika aspekter som är 
viktiga för respektive funktion. 

Förhållningssättet är ett planeringsunderlag med utgångspunkten god tillgänglighet i 
vägsystemet. Avvägningar har inte gjorts mot andra aspekter, såsom hälsa och miljö 
eller trafiksäkerhet. I en planeringssituation är detta ett underlag av flera och i varje 
enskilt fall ska även andra intressen och målområden vägas in i valet av åtgärder. 

Förhållningsättet ska användas i den löpande verksamheten i samhällsplaneringens 
olika skeden samt vid svar på remisser och i tidiga diskussioner med olika aktörer. 

Förhållningssättet är en handledning som kommer att beslutas av Trafikverket. 

Omfattning och avgränsning 

Funktionellt prioriterat vägnät avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. 
Tillgänglighet för övriga trafikslag och trafikanter ingår inte. 

Det funktionell prioriterade vägnätet omfattar statliga vägar. Kommunala eller enskilda 
vägar kan dock utgöra viktiga länkar till det prioriterade nätet för att nå en målpunkt 
eller för att skapa sammanhängande nät. Dessa vägar kan markeras i det prioriterade 
nätet (som streckade) för att synliggöras, men de ingår inte i det prioriterade nätet. 

Både befintliga vägar och vägar under byggnad kan pekas ut som funktionellt 
prioriterade. Det prioriterade vägnätet utgår från dagens transportsystem och 
användning. Ett framtida perspektiv tar man lämpligen hand om inom ramen för arbetet 
med regionala systemanalyser och i kommande åtgärdsplaneringar. 

1 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014- 2025. Underlagsrapport - åtgärdsområden 
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Koppling till noder 

Följande anslutningsvägar ska pekas ut som funktionellt prioriterade: 

• Anslutningsvägar till noder (flygplatser, hamnar och terminaler) ska pekas ut 
om de är utpekade i det nationella godsvägnätet2, är utpekade i stomnätet i 
TEN-T3 eller leder till statliga flygplatser. 

o I första hand pekas enbart statliga anslutningsvägar ut (så långt de 
sträcker sig). 

o I andra hand, vid behov, pekas kommunala och enskilda 
anslutningsvägar ut ända fram till målpunkten. 

• Vid behov pekas statliga anslutningsvägar till övriga viktiga eller större noder ut. 

• Statliga anslutningsvägar till större resecentrum pekas ut (så långt de sträcker 
sig). Kommunala och enskilda vägar fram till målpunkter inom tätorter pekas 
inte ut. 

Koppling till kommuncentrum 

Ambitionen är att alla kommuncentrum ska knytas till det funktionellt prioriterade 
vägnätet och att ett nationellt sammanhängande vägnät ska skapas. Varje 
kommuncentrum knyts till nätet med den mest betydelsefulla vägen. Ytterligare vägar 
pekas enbart ut i de fall vägen anses uppfylla kraven för att pekas ut som funktionellt 
prioriterad. Dessa vägar ska på samma sätt som övriga prioriterade vägar delas in i 
skikten och beskrivas utifrån funktionerna . 

Gång- och cykelvägar 

Det funktionellt prioriterade vägnätet pekas inte ut utifrån ett gång- och cykelperspektiv, 
utan omfattar enbart vägar för bilar, bussar och lastbilar. 

Det pågår arbeten runt om i landet med att ta fram regionala cykel planer. 

Ett nationellt enhetligt och sammanhängande nät 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät för att 
möjliggöra ett sammanhållet arbete i hela landet. Det gör att vi kan arbeta utifrån 
samma utgångspunkter och med samma mallar, och därmed kan vi ta fram ett likvärdigt 

2 Se Rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgarder, s 52. 

3 Se Rapport TEN-T riktlinjer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 

11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnatet och om 

upphavande av beslut nr 661/2010/EU), s. 104- 106. 
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prioriterat nät i hela landet. Det möjliggör också att ett nationellt sammanhållet nät tas 
fram så att utpekade vägar inte slutar vid en läns- eller regiongräns. 

Ambitionen är att ta fram ett sammanhängande, enhetligt ochjämförbart utpekat vägnät 
i hela landet, för att underlätta analyser och öka transparensen i de val och 
prioriteringar som görs. 

Fortsatt arbete 

Det funktionellt prioriterade vägnätet ska omfatta de viktigaste vägarna för nationell och 
regional tillgänglighet och därmed utgöra ett avgränsat utpekat nät. 

Det prioriterade nätet kommer att kompletteras med olika kvaliteter. Den första 
kvaliteten som knyts till nätet är trafikledning. 

Utöver de vägar som pekas ut som funktionellt prioriterade finns vägar som är viktiga 
utifrån olika funktioner och ur ett mer lokalt perspektiv. Där det funktionellt 
prioriterade vägnätet slutar tar andra projekt och utpekade nät vid som en fortsättning, 
till exempel bärighetsvägnätet och turismvägnätet 

Vägtrafikledning 

Trafikverket arbetar med att utveckla framtidens trafikledning utifrån följande 
övergripande principer: 

• Trafikledningen kommer att koncentrera sina insatser till det funktionellt 
prioriterade vägnätet. 

• Trafikledning kommer att erbjuda tre olika servicenivåer på det prioriterade 
nätet. Servicenivåerna ska harmoniseras med motsvarande principer inom EU. 

• Det statliga vägnätet trafikeras olika och det finns ett stort spann i vilka 
samhällsekonomiska konsekvenser en händelse får. Dessa konsekvenser utgör 
grunden för vilken servicenivå som är relevant för en viss sträcka på det 
prioriterade vägnätet. 

• I framtiden ska trafikledningen ha stöd av åtgärdsplaner som har tagits fram i 
förväg för vad som ska göras och hur olika händelser ska hanteras på varje plats. 

• Trafikverkets trafikledningscentraler ska i krissituationer bistå med 
trafikledning oavsett vägnät. Vanligtvis gäller det situationer som påtagligt 
påverkar resandet. Det som avses med påtagligt är när vägar av olika skäl 
oplanerat blir oframkomliga i en omfattning som inte går att avhjälpa lokalt och 
skyndsamt. 

• Samverkan med andra väghållare krävs för att få en fungerande helhet i våra 
större städer. 
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Om ledningsvägnät 

Trafikverket leder trafiken genom hänvisning till oroledningsvägar vid större och längre 
störningar på det funktionellt prioriterade vägnätet. Oroledningsvägarna kan vara vägar 
utanför det prioriterade vägnätet eller i undantagsfall kommunala vägar. I de fall som en 
kommunal väg är aktuell som oroledningsväg för vi dialog med väghållaren och tecknar 
avtal. Kompletteringar av det nuvarande oroledningsvägnätet pågår. Att bölja med 
skapas omledningshänvisningar för Europavägarna utanför storstadsområdena. 

Bärighetsvägnät 

• Det funktionellt prioriterade vägnätet inkluderar de regionalt och nationellt 
viktigaste vägarna för näringslivets transporter. Därutöver ska Trafikverket 
revidera nuvarande bärighetsvägnät, som omfattar hela det statliga vägnätet. 

Turistvägnät 

• Trafikverket avser att peka ut vilka vägar som är särskilt viktiga för turismen. 
Detta gör vi tillsammans med berörda aktörer. 

Framtagandet av funktionellt prioriterat vägnät 

Rollfördelning 

Många aktörer är inblandade i planering av transportsystemet. De ansvarar för olika 
delar av vägnätet och har olika mandat. 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät. Detta gör 
vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Syftet är att 
skapa en samsyn om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet, 
så att de olika aktörer som arbetar med planering av vägarna tillsammans kan arbeta 
utifrån detta. Trafikverket är initiativtagare och sammanhållande för arbetet, för att det 
ska kunna göras likartat och samtidigt i hela landet, men själva arbetet ska göras 
gemensamt. 

Förhoppningen är att alla berörda aktörer ska använda det prioriterade nätet som ett 
viktigt underlag, så att vi tillsammans kan arbeta för att värna prioriterade vägar och vid 
behov förbättra tillgängligheten på dessa vägar. 

Arbetsprocess 

Trafikverket är sammanhållande för arbetet och har tagit fram förutsättningar och 
mallar för utpekandet av vägarna. Därtill har Trafikverket ett nationellt perspektiv, med 
särskilt ansvar för att skapa ett nationellt sammanhängande nät och ett nät som är 
enhetligt ochjämförbart i hela landet. Alla utpekanden ochjusteringar i utpekandena 
sker i samverkan mellan berörda aktörer. 

Arbetet har organiserats olika i respektive län utifrån de förutsättningar som råder samt 
utifrån de olika organisationernas utformning och mandat. Trafikverkets regioner har 
tillsammans med respektive länsplaneupprättare bestämt vilka aktörer som ska 
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medverka i arbetet samt även hur arbetsfördelningen mellan Trafikverket och 
länsplaneupprättaren ser ut. 

Processen att ta fram det funktionellt prioriterade vägnätet har varit iterativ. Det 
innebär att utkast till prioriterat vägnät har tagits fram. Detta har sedan diskuterats med 
olika aktörer och analyserats utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv. Därefter har 
det justerats. Detta förfarande har upprepats tills berörda aktörer enats kring ett utkast. 

Ett funktionellt prioriterat vägnät framtaget för hela landet på ett sammanhållet sätt är 
en ny företeelse. Det innebär att metod, förutsättningar och mallar för arbetet har 
utvecklats inom ramen för det här projektet och under arbetets gång. Utgångspunktema 
för arbetet har därmed i vissa delar ändrats under arbets processen, vilket medfört att 
förslagen till prioriterade vägar har behövt arbetas om och justeras. 

Remissprocess 

Förslaget till funktionellt prioriterat vägnät skickas ut på remiss, i syfte att förankra 
vägnätet med berörda aktörer och med den regionala politiska nivån samt att få in 
synpunkter. Det förslag som skickas ut på remiss är Trafikverkets förslag som tagits 
fram i dialog med tjänstemän hos länsplaneupprättarna. 

Remissen skickas i regel ut tilllänsplaneupprättarna, länsstyrelserna och de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverkets regioner beslutar tillsammans med 
respektive länsplaneupprättare om remissen även ska skickas till övriga aktörer, 
exempelvis kommuner och kommunförbund. 

Remissvaren ska skickas till Trafikverket, med kopia tilllänsplaneupprättarna. Enbart 
de förslag till funktionellt prioriterat vägnät som Trafikverket och länsplaneupprättaren 
är överens om skickas ut på remiss. Är Trafikverket och länsplaneupprättarna inte 
överens om förslaget till funktionellt prioriterat vägnät i ett län, skickas det inte ut på 
remiss i detta skede, utan då behöver arbetet med nätet fortsätta. 

Trafikverket kommer efter överenskommelse med länsplaneupprättarna i respektive län 
att bjuda in remissmottagarna till ett remisseminarium eller någon typ av presentation 
av det funktionellt prioriterade vägnätet. 

Trafikverket kommer att sammanställa de inkomna remissvaren och därefter göra 
eventuella justeringar av det prioriterade nätet efter överenskommelse med 
länsplaneupprättarna. 
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Beslutsprocess 

Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med 
länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett 
prioriterat nät i ett län där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder 
det delade meningar i något län tas beslut om det vi är överens om, till exempel skikt 1 

och 2, men inte skikt 3. 

Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av 
remissynpunkterna. 

Förvaltning 

En förvaltningsplan kommer att tas fram för det funktionellt prioriterade vägnätet. Det 
är viktigt att vägnätet uppdateras löpande. 

Nätet kan exempelvis uppdateras i samband med arbetet med regionala systemanalyser 
eller länstransportplan er. Därtill bör en aktualitetsprövning av vägnätet ske i de fall det 
prioriterade nätet inte har uppdaterats, förslagsvis i samband med åtgärdsplaneringen. 

Trafikverket och länsplaneupprättarna kan ta initiativ till uppdateringar av det 
prioriterade nätet. Vid uppdateringar ska berörda aktörer vara överens om 
förändringarna. Därefter kan Trafikverket genomföra förändringarna och ta ett nytt 
beslut. 

Tidplan 

Tidplan för arbetet. 
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Remissmaterial och läshänvisning 

Remissmaterialet finns på Trafikverkets webbplats. Funktionellt prioriterat vägnät(länk). 

Det utkast som nu skickas ut på remiss är framtaget av Trafikverket i dialog med 
länsplaneupprättarnas tjänstemän. Trafikverket skickar ut utkasten på remiss för att få 
synpunkter på förslagen och för att förankra det med berörda aktörer. 

Materialet består av följande delar: 

Bakgrundsmaterial 

• Rapporten Funktionellt prioriterat vägnät- oktober 2014. 

Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det 
omfattar, hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver 
också processen för framtagande, remiss och beslut. Vi rekommenderar att ni 
läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet. 

Ilemissmaterial 

• Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet 

o Sverigekarta 

o regionkartor (Trafikverksregioner) 

o länskartor 

Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade. 
Kartorna innehåller olika lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels 
med vägarnas indelning i funktioner. 

Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats. 

• Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät 

Förhållningssättet är en handledning som beskriver ett gemensamt 
förhållningssätt till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi gemensamt bör 
arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på 
dem. 

Presentationsmaterial 

• Broschyren Sveriges viktigaste vägnät. Broschyren innehåller kortfattad 
information om det funktionellt prioriterade vägnätet. 

• Powerpointpresentation. 
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Konunentarer om Stockholms län och Jämtlands län 
För Stockholms län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade. Dessa 
utpekaoden utgår från tidigare prioriteringar, främst enligt systemanalysen från 2008. 

Avsikten är att under 2015 gå vidare med utpekande av kompletterande regionalt vägar. 

I Jämtlands län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade och det är 
därmed endast dessa som ingår i remissen. Trafikverket och berörd länsplaneupprättare 
behöver arbeta vidare med utpekaodet av kompletterande regionala vägar. 

Vägar som inte pekas ut 

Det prioriterade nätet kommer inte att ersätta den vanliga (fysiska och ekonomiska) 
planeringsprocessen eller nuvarande prioriteringsgrunder, till exempel 
samhällsekonomisk lönsamhet. Det kommer i stället att utgöra ett kompletterande 
planeringsunderlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Trafikverkets utgångspunkt är att den regionala och nationella tillgängligheten ska 
prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt prioriterade nätet, när det gäller både 
att värna befintlig tillgänglighet och att vid behov höja den. För de vägar som inte ingår i 
det prioriterade vägnätet bedöms den lokala tillgängligheten vara viktigast. Det innebär 
att det är den lokala tillgängligheten som i första hand bör värnas och utvecklas. Därmed 
pekas inte dessa vägar ut. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett underlag för att säkerställa den regionala 
och nationella tillgängligheten. Det tar alltså inte hänsyn till andra aspekter som behöver 
hanteras i planeringen, till exempel behov av miljöåtgärder. Åtgärder för att utveckla 
transportsystemet kommer även fortsättningsvis att hanteras på hela det statliga 
vägnätet, men det funktionellt prioriterade vägnätet är en viktig utgångspunkt i den 
planeringen. 

Drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och lågprioriterade vägnätet 
kommer inte att påverkas av utpekaodet av vägnätet, utan de förändringar som kan bli 
aktuella är justeringar och anpassningar inom det prioriterade vägnätet. 

Utpekaodet av det prioriterade vägnätet kommer inte att medföra förändringar i 
väghållaransvar. 
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Koppling till andra utpekade nät 

Det funktionellt prioriterade vägnätet utgör navet för Trafikverkets utpekanden av olika 
typer av vägar och vägnät. Andra utpekande nät som är relaterade till det funktionellt 
prioriterade vägnätet ska antingen ingå i eller utgå från detta, genom att de 

• ingår i det funktionellt prioriterade vägnät som en kvalitet eller beskrivning av 
alla eller vissa av de prioriterade vägarna, exempelvis det vägtrafikledningsnät 
som ska tas fram 

• utgår från och kompletterar det funktionellt prioriterade vägnätet och därtill 
omfattarytterligare vägar (det villsäga vägar som inte pekats ut som 
funktionellt prioriterade), till exempel bärighetsvägnätet. 

Befintliga utpekade nät är underlag vid framtagandet av det prioriterade vägnätet. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att tydliggöra vilket underlag som gäller 
och hur olika utpekanden hänger ihop. Detta kommer att underlätta användningen av 
olika typer nät som underlag samt öka transparensen och jämförbarheten vid till 
exempel val av åtgärder. 

Översyn av befintliga utpekade nät 

I samband med utpekandet av det funktionellt prioriterade vägnätet ska Trafikverket 
göra en översyn av verkets befintliga utpekade nät och utreda vilka som används, hur de 
används och om de är uppdaterade. Därtillska förslag tas fram om några utpekade nät 
kan tas bort därför att de nu ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och därmed 
inte längre används, eller om de kan tas bort efter en komplettering av det funktionellt 
prioriterade vägnätet. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet ska betraktas som en produkt som kan 
vidareutvecklas, till exempel med fler delfunktioner eller en prioritering av de utpekade 
vägarna. 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

8 (16) 

D nr 2014/1188-3 

Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter 
vid onormal vattenförbrukning 

INLEDNING 
Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar nya förslag gällande 
restitutioner, vilka de nya riktlinjerna grundas på. Förvaltningens förslag är en 
revidering av de befintliga riktlinjerna och de nya föreslagna riktlinjerna innebär 
att mängden vatten som fastighetsägaren blir tvungen att betala för ett dolt läckage 
blir lägre. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/249/1, missiv 
Bilaga KS 2014/249/2, reviderade riktlinjer 

VA-ingenjör Monika Sohlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning, Bilaga KS 2014/249/2. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning, Bilaga KS 2014/249 ;z. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

l l Utdcag~z: 



bilaga ~:s 2Cl4/24-9/l 

SAlA 
KOMMUN 

1 (1) 
2014-11-24 

DIARlEN R: 2014/1188 
MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNlSKA KONTORET SALA KOMMUN 

Kommunstyreisens förvaltning 

Ink. 

Missiv inför Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och 
avloppsavgifter vid onormal vattenförbrukning 

Förslaget är en revidering av de befintliga riktlinjerna. Skillnaden mellan de 
befintliga riktlinjerna och de nya som föreslås, är att mängden vatten som 
fastighetsägaren blir tvungen att betala för vid ett dolt läckage är lägre i de nya 
riktlinjerna. 

• l de befintliga riktlinjerna delas överförbrukningen lika mellan 
fastighetsägaren och huvudmannen. 

• I de nya riktlinjerna som föreslås finns det en gräns för hur mycket som 
fastighetsägaren maximalt behöver betala för. 

• För delen som överstiger denna maxgräns tar kommunen hela kostnaden i 
de nya riktlinjerna. 

Anledningen till att riktlinjerna föreslås revideras är att branschorganisationen 
Svenskt Vatten rekommenderar nya förslag gällande restitutioner, vilka de nya 
riktlinjerna grundas på. 

Syftet är att kommunen blir mer abonnentvänlig om restitutioner /reduktioner 
heslutas utifrån de nya riktlinjerna istället för de befintliga. 

Förslag till beslut 
Att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning 

08 



SAlA l (l) 

KOMMUN DIARIENR: 2014/1188 
RIKTliNJE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

SALA KOMMUN l 
Kommunstyreisens förvaltning 

Ink. 

Diarienr 

2DH+ 

Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter 
vid onormal vattenförbrukning 

Syfte 
Fastighetsägaren ansvarar för allt vatten som levereras till fastigheten, och också för 
att fastighetens VA- installation är i fullgott skick. Avviker uppmätt 
vattenförbrukning under viss tid avsevärt från normalförbrukningen kan en 
reduktion av VA- avgiften beviljas, och syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra 
dessa förutsättningar. 

Förutsättningar 
Utgångspunkten för att en reduktion ska kunna ske är att läckaget är dolt, det vill 
säga okänt för fastighetsägaren, och läckaget ska vara åtgärdat vid inkommen 
ansökan om restitution. 

Vidare delas den totala vattenförbrukningen upp i två delar, en normalförbrukning 
och en överförbrukning. Normalförbrukningen bestäms som ett medelvärde av de 
tre senaste normalårens förbrukning. Överförbrukningen är den del som återstår 
efter att normalförbrukningen subtraherats från den totala förbrukningen. 

Överförbrukningen ska sedan vara minst 50% av normalförbrukningen, och uppgå 
till minst100m3 får. Om detta uppfYlls delas överförbrukningen lika mellan 
fastighetsägaren och huvudmannen tills överförbrukningen blir fem gånger större 
än normalförbrukningen. För den överförbrukningsdel som överstiger detta tar 
huvudmannen hela kostnaden. 

Åtgärd 
Vid onormal vattenförbrukning kontrollerar fastighetsägaren omedelbart sin VA
installation och åtgärdar eventuella brister. Om restitution önskas sökas ska en 
skriftlig ansökan skickas till Tekniska kontoret, där sakförhållanden och vidtagna 
åtgärder redovisas. På begäran från Tekniska kontoret ska faktura eller intyg från 
aktuell VVS- entreprenör bifogas. 

Beslut om eventuell restitution lämnas inom fYra veckor efter inkommen ansökan. 

08 
Aktbilaga 

·? 
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Dnr 2014/1199- 2 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

INLEDNING 
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om att kommunfullmäktiges nya 
ordförande Elisabet Pettersson förordnas som ny vigselförrättare. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/250/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hemställa att Länsstyrelsen beslutar förordna Elisabet Pettersson 
600814- ----,som borgerlig vigselförrättare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att hemställa att Länsstyrelsen beslutar förordna Elisabet Pettersson 
600814- ----,som borgerlig vigselförrättare. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Fm SALA lli 
~KOMMUN 

KS 2014/250/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 
Virve Svedlund 

Borgerlig vigselförrättare 

Kommunstyrelsen 

1(1) 
2014-11-27 

Det är många som vill gifta sig borgerligt i Sala kommun. Vigselförrättarna har 
därför periodvis svårt att hinna med. För att underlätta arbetet föreslås därför att 
kommunfullmäktiges nya ordförande, Elisabet Pettersson, förordnas som borgerlig 
vigselförrättare. 

Elisabet Pettersson har tillfrågats och förklarat sig vara hedrad över att få detta 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen föreslås hemställa att länsstyrelsen beslutar 

att förordna Elisabet Pettersson 600814-6927, som borgerlig vigselförrättare. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

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

Vlrve Svedlund 
Kommunjurist 

Medborgarkontoret 

vi rve.sved l und @sala. se 
Direkt: 0224-74 7011 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

12 (16) 

Dnr 2014/904-~ 

Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på 
Särskogsleden 

INLEDNING 
Emil Andersson (S) och Ulrika Spåreho (S) inkom den 14 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten 
att begränsa fordonshöjden på Särskogsleden i enlighet med motionens förslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/251/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/251/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/251/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



u """'" SALA 
KOMMUN 

l (2) 
2014~12-01 

DIARIENR' 2014/904 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

_'<!;_ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- f o 
Dlarlen'o20J V /4'0 }1'\ktbllaga ~<; 

Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på 
Särskogsleden 

01)b: 

Emil Andersson (S) och Ulrika Spåreho (S) inkom den 14 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att 
begränsa fordonshöjden på Särskogsleden i enlighet med motionens förslag. 

Motionärerna skriver att tunga lastbilar inte använder förbifarten när de ska 
passera Sala, utan istället kör på Särskogsleden genom Sala för att det är närmare. 
Detta trots att det är förbjudet. 

Ett sätt att få bort tung genomfartstrafik från Särskogsleden skulle vara att där 
begränsa fordonshöjden till3,9 meter. Det skulle enkelt kunna genomföras med att 
en stålkonstruktion sätts upp, som inte ger möjlighet till att högre fordon än 
föreslagna 3,9 meter kan passera. Till exempel är de flesta viadukter och passager i 
Uppsala begränsade till en total fordonshöjd på 3,9 meter. Där kan ändå brandbilar, 
sopbilar och bussar passera. 

Det är viktigt att den maximala fordonshöjden registreras i Trafikverkets databaser, 
så att lastbilars GPS:er automatiskt beräknar färdvägen via förbifarten. Idag finns 
inte hastighetssänkningen till 50 kilometer i timmen registrerad i 
NationellVägDataBas (NVDB), där är hela Särskogsleden registrerad som 70 
kilometer i timmen. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. Tekniska kontoret har också 
inhämtat yttrande från Polismyndigheten i Västmanlands län samt av 
Räddningstjänsten Sala-Heby. 

Lastbilar med farligt gods, så kallade bulktransporter, har ofta en fri höjd på 3,5 
meter och kan därför passera under föreslagen höjdkonstruktion. Men våra vägar 
trafikeras även av dubbeldäckade bussar som är högre än 3,9 meter. 

I Uppsala bär de flesta viadukter och passager med fordonshöjd på 3,9 meter spår 
efter påkörningar av tung trafik Genom att begränsa fordonshöjden på detta sätt 
skulle man utsätta trafikanter för onödiga risker, där följden av en eventuell olycka 
skulle få förödande konsekvenser. 

När det gäller nybyggnation av vägar så eftersträvas utformning som ska vara 
"förlåtande" då en fordonsförare begår ett misstag. Det innebär att man så långt det 
är möjligt avlägsnar fasta föremål som kan orsaka personskador, till exempel 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

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

Fax: 0224·188 50 
kommunJnfo@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

stenblock och träd längs vägbanan. Även i övrigt försöker man utforma vägmiljön på 
ett sådant sätt att personskador i möjligaste mån kan förhindras när ett misstag görs 
och en trafikolycka inträffar. Motionens förslag går emot denna ide om en förlåtande 
utformning av vägen. Polismyndighetens uppfattning är att fast hinder i den 
föreslagna utformningen är olämpligt. Räddningstjänsten anser att fast hinder i form 
av stålkonstruktion inte är att rekommendera. 

Det stämmer inte att hastigheten längs hela Särskogsleden är registrerad med 
hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen i NVDB. Utan Särskogsleden är 
registrerad med hastigheterna 70 och 50 kilometer i timmen vid aktuella sträckor. 

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

att ge kommunstyrelsen/tekniska kontoret i uppdrag att skyndsamt utreda och 
vidta lämpliga åtgärder som kan begränsa/förhindra tung och farlig trafik på 
Särskogsleden 

att därmed anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-12-01 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

-~A_!.!.\_ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- l O 

YTTRANDE 

Angående motion om att införa åtgärd att få bort tung 
genomfartstrafik på Sörskogsleden. 

Opb: 

Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig över inkommen motion om att få 
bort tung genomfartstrafik på Sörskogsleden. 

Motionen 
Motionen innebär att placera en höjdbegränsande stålkonstruktion över 
Sörskogsleden. Avsikten med stålkonstruktionen är att begränsa höjden för de 
långtradare som använder leden och på så sätt få bort den icke önskvärda trafik som 
färdas på denna led. Höjdbegränsningen på 3,9m skulle integreras med gång- och 
cykelbron mitt på Sörskogsleden. 

Tekniska kontorets yttrande 
I motionen nämns Uppsala stad som exempel där man använder sig av begränsande 
fordonshöjd på 3,9m och att de flesta "normala" lastbilar kommer fram. l Uppsala 
bär dock de flesta av dessa viadukter och passager spår av påkörningar efter tung 
trafik. Är det lastbilar med farligt gods som avses i motionen har dessa s.k. 
bulktransporter oftast en höjd på 3,Sm och kan därför passera under föreslagen 
höjdkonstruktion. 

Inför detta yttrande har samråd skett med polis och räddningstjänst, vilkas 
synpunkter finns i bifogad bilaga. Tekniska kontoret delar till fullo dessa synpunkter 
om att utsätta övriga trafikanter för onödiga risker där följden av en eventuell 
olycka skulle innebära förödande konsekvenser. 

Av ovan nämnda anledningar avråder Tekniska kontoret starkt från att införa en 
höjdbegränsande stålkonstruktion över Sörskogsleden. 

Avslutningsvis nämns i motionen att hastigheten längs Särskogsleden är registrerad 
endast med hastighetsbegränsningen 70km/h i Nationell vägdatabas, NVDB. 
Särskogsleden är dock registrerad med hastigheterna 70km/h och 50 km/h vid 
aktuella sträckor. 

Tekniska kontoret 2014-11-10 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: R~dhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 OG 

Fax: 0224-188 50 

tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Jenny Juli n 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
jenny.julin@sala.se 

Direkt: 0224-747566 



Polisen 
Polismyndigheten 
i Västmanlands län 
UL Sala 
Anders Åkesson 

Datum 

2014-11-03 

Ink. 2014 -11- O 3 

Yttrande ang motion om att få bort tung trafik på Sörskogsleden. 

l motion till kommunfullmäktige föreslås som åtgärd, för att få tung trafik att 
använda fårbifart Sala istället får Sörskogsleden, att totalhöjden begränsas får 
den tunga trafiken på Sörskogsleden. För att begränsa höjden fåreslås uppsätt
ning av hinder i form av en stålkonstruktion med höjd 3,9 meter. 

När det gäller nybyggnation av vägar så eftersträvas utformning på ett sådant 
sätt att de ska vara "fårlåtande" då en fordonsfårare begår ett misstag. Det in
nebär att man så långt möjligt avlägsnar sådan fasta föremål som kan orsaka 
personskador, exempelvis stenblock och träd längs vägbanan, samt även i öv
rigt utformar vägmiljön på ett sådant sätt att personskador i möjligaste mån 
fårhindras när ett misstag görs och en trafikolycka inträffar. 

Beträffande den i motionen fåreslagna åtgärden, i form av ett fast, fysiskt hin
der, så synes denna åtgärd gå helt mot iden om en "förlåtande" utformning av 
vägen. 

Konsekvenserna av ett misstag då en fårare av ett tungt fordon, exempelvis en 
får hög långtradare som slår i ett fast hinder med övre delen av fordonet kan 
bli fårödande får mötande trafik. V åra vägar trafikeras även av turistbussar 
vars höjd överstiger 3, 9 meter. 

Polismyndighetens uppfattning är därfår att ett fast hinder i den fårestagna 
utformningen är uppenbart olämpligt. 

Anders Åkesson 
In s p 

Tel: 010-56 76014 
Fax: OJ 0-56 76026 
Anders-B.Akesson@polisen.se 

141031 Yttrande ang motion om 

l (l) 



Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Jenny Juli n 
den 6 november 2014 16:12 
jenny.julin@telia.com 

Ämne: VB: Yttrande angående förslag för Sörskogsleden. 

Från: Ove Jansson 
Skickat: den 4 november 2014 11:57 
Till: Jenny Juli n 
Kopia: Lisa Granström 
Ämne: Yttrande ang§ende förslag för Sörskogsleden. 

Yttrande angående åtgärd för att få bort tung genomfartstrafik på Sörskogsleden. 

l inkommen motion till kommunfullmäktige i sala har förslag inlämnats på begränsning av totalhöjd för 
tung trafik gällande Sörskogsleden. 
För att begränsa höjden föreslås en uppsättning av hinder i form av stålkonstruktion. 
Förslaget bygger på att använda befintlig cykel och gångbro som fundament till stålkonstruktionen. 

Vid en eventuell misstolkning av vägmärke gällande fordonshöjd, skulle ett misstag av förare med fel höjd 
på sitt fordon, innebära att både fotgängare, cyklister på gång/cykel bro, samt mötande trafik utsätts för 
mycket allvarliga risker. 
Räddningstjänstens uppfattning gällande ett fast hinder av stålkonstruktion inte är att rekommendera, 
detta baserat på erfarenhet av andra liknande lösningar, som istället utsätter fler trafikanter och gående 
för direkt livsfara. 
Vägarna trafikeras idag av bland annat bussar, typ dubbeldäckare med höjd av 4-4,15 meter. 

Genomfartsförbud för trafik över 3,5 ton, gällande Sörskogsleden, är för närvarande den bästa lösningen, 
detta tills förbifart Sala byggs enligt ursprungsplanering, med avfart redan på RV 56 Sörbygärdet. 

Med vänlig hälsning 
Ove Jansson 
stfräddningschef 
Räddningstjänsten Sala-Heby. 

Tel.0224-747871 

1 



Lialga KS 2014/251/3 

Kommunfullmäktige 
salakommun 

MOTION 

Väckes av: Emil Andersson och Ulrika Spåreho 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 1 4 
Olar/enr _ 

Aktbliaga 

/ 

Ärende: Åtgärd för att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden 

Hastighetssänkningar, chikaner, farthinder, fartgupp och maximal tillåten 
tonnage kan vara bra åtgärder för att minska tung trafik. Men vi tror att 
det endast minskar trafiken i mindre omfattning, då många långtradare 
ändå säkert väljer att åka där för att det är bra mycket närmare och risken 
att åka fast för icke tillåten trafik är liten. 
Vi vill föreslå en åtgärd som enbart berör de stora tunga lastbilarna och 
inte påverkar övrig trafik. 
Det bästa sättet att få tung trafik att åka Förbifarten är att fysiskt 
begränsa höjden på Sörskogsleden. Inne i Uppsala är de flesta viadukter 
och passager begränsade till en total tillåten fordonshöjd av 3,9m. Där 
kommer de flesta "normala" lastbilar fram, som exempelvis brandbilar 
och sopbilar men även bussar. 

Då de långtradare som de boende inte vill ska färdas på Särskogsleden 
ofta har en totalhöjd av straxt under 4,5m (ca. 4,40-4,45m), (fri höjd är 
som bekant minst 4,5m och behöver inte skyltas på passager), skulle ett 
sådant hinder begränsa deras framkomlighet. 

Det skulle enkelt kunna genomföras med att sätta upp en 
stålkonstruktion som inte möjliggör att högre fordon än föreslagna 3,9m 
kommer fram. Detta ska det givetvis skyltas om i god tid innan 
Särskogsleden och att det gäller genomfart. 

Placeringen måste ta hänsyn till att långtradare måste kunna ta sig in till 
exempelvis OKQ8 utan problem. En ide är att använda befintlig cykel-och 
gångbro mitt på Särskogsleden och bygga ner den med stålbalkar till rätt 
höjd. Då hindrar man inte långtradarna från infarterna längs vägen, bara 
de kommer från rätt håll. Och då får de använda Förbifarten för att ta sig 
runt om de av någon anledning skulle befinna sig på "fel sida" hindret 



och ska in på någon infart på andra sidan. 
Sedan är det viktigt att maximala tillåtna fordonshöjden blir registrerad i 
Trafikverkets databaser, så att lastbils-GPSer, som beräknar rutter 
beroende på fordonets höjd, automatiskt beräknar via Förbifarten. 
Idag finns t.ex. inte hastighetssänkningen till SOkm/h på Särskogsleden 
med i NVDB, NationellVägData Bas. Där är det registrerat 70km/h på hela 
Sörskogsleden. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att begränsa 
fordonshöjden på Särskogsleden i enlighet med motionens förslag. 

/ 

(' l! 1~1> CZ5\Qw~ 
~V l"W'-e l ~-~__/ 

Ulrika Spårebo (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

13 (16) 

Dn r 2014/812- &, 

Svar på motion om betygsgrundande studier i samband med 
sommarskola 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska undersöka 
möjligheterna till sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska sommar
aktiviteter, och att utreda möjligheten till betyg i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskaps
målen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/252/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/252/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/252/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/252/4, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
il.1;t anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

illl anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

U t dragsbestyrka n d e 



KS 2014/252/1 
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2014-10-29 

DIARIENR: 2014/812 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvallning 

Ink. 2014 -12- f o 
Dlarieo~,..<./ /~.,(_ 1Aktbifaga4 

Svar på motion om betygsgrundande studier i samband med 
sommarskola 

Opb: 

Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska undersöka 
möjligheterna till sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska 
sommaraktiviteter, och att utreda möjligheten till betyg i ämnen som går att koppla 
till aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå 
kunskapsmåle n. 

Motionärerna skriver att lärande under praktisk utövning är stimulerande för alla 
åldrar. Sommaraktiviteter ordnas redan för yngre skolungdomar och kanske skulle 
det gå att erbjuda ett liknande koncept kombinerat med sommarskola också för 
äldre grundskoleelever. 

Bildnings- och lärandenämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Sala kommun har sommarskola för högstadieelever som genomförs efter läsårets 
slut från några enstaka dagar och upp till14 dagar. Under sommarskolan får 
eleverna en starkt individanpassad studiegång som varvas med praktiska 
aktiviteter. För elever som inte nått målen kan det vara viktigt att bryta invanda 
mönster i läran det. 

Resultaten från 2014 års sommarskola visar att eleverna gör stora framsteg, även 
om inte alla når kunskapskraven. 2014 var det ca 50 elever som gick sommarsko la, 
varav de flesta avslutat årskurs 7 och 8. Merparten var elever som gick 
förberedelseklass. Det vill säga nyanlända medborgare från andra länder och som 
ännu inte hunnit anpassa sig till kunskapskraven i den svenska skolan. Utmaningen 
ligger därför endast i undantagsfall i inlärningssvårigheter. 

Att anordna sommarläger för högstadieungdomar, med ett innehåll som de finner 
stimulerande och utmanande skulle sannolikt öka möjligheterna för deltagande 
ungdomar att i första hand nå, men även förbättra sina kunskapsresultat Det måste 
förstås bygga på frivillig basis, eftersom den obligatoriska grundskolan endast 
omfattar själva läsåret. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Insatser bör i första hand göras inom läsårstiderna så att alla eleverna når målen. 
Eleverna garanteras enligt skollagen 6 785 timmar under sin grundskoletid. Det är i 
första hand insatserna inom den timplanelagda tiden som är avgörande och det är 
dit utvecklingsarbetet bör koncentreras. 

Det kan finnas skäl att skilja på ansvarsområdet så att skolan har ansvar under 
skoltid, och kultur- och fritidskontoret för fritidsaktiviteter under lov och ledigheter. 

Kultur- och fritid anordnar varje sommar läger för barn och ungdomar i 
mellanstadiet som bor i Sala kommun. Lägren är så kallade dagläger och pågår 
klockan 9-16 måndag-fredag under veckorna 25-26 samt 32-33. Frukost, lunch och 
eftermiddagsfika serveras. Kultur och fritid har möjlighet att bistå med kompetens 
inom ramen för sommarlägerverksamheten däremot finns inte kompetens att göra 
färdighetsbedömningar (betyg) i olika ämnen. 

Fysiska aktiviteter i vardagen har många goda effekter, både kortsiktiga och 
långsiktiga. Detta gör skolidrotten extra viktig. Åtgärderna i skolan når alla, oavsett 
social bakgrund. Fler idrottstimmar under skoltid ökar koncentrationen i de 
teoretiska ämnena och lägger grunden till goda vanor som följer med in i 
vuxenvärlden. Det finns många exempel på att mer rörelse i skolan gör att eleverna 
mår bättre. Koncentrationen ökar, skolresultaten blir bättre och mobbingen 
minskar. 

Min bedömning är att när skolan upptäcker att ngn risker att inte uppnå 
gyronasiebehörighet i tidigt skede under läsåret skall sätta in stödresurser. Enligt 
skollagen 10 kap 23§ finns rätten till särskild prövning. Sådan skall tillhandahållas 
av skolan. Ngn särskild undervisning för detta stipulerar inte lagen. 

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

Att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (s) 
Ordförande kommunstyrelsen 

212) 
2014-10-29 



B ~/jh~ tlilaga KS 2014/252/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

1 (1) 
2014-10~22 

YTTRANDE 

Kommunfullmäktige SAlA ~UMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -1~ 2 2 
Dlarien~/ y/ (17<JAklbilaga -9 
Dpb: 

YTTRANDE 

Remissvar på motion om betygsgrundande studier i samband med 
sommarsko la. 

Motionärerna yrkar att fullmäktige beslutar att undersöka möjligheterna till 
sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska sommaraktiviteter för 
sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskapsmålen, samt att utreda 
möjligheterna till färdighetsbedömning [betyg] i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå 
kunskapsmålen. 

Barn- och bildningsnämnden bedriver sommarskola för högstadieelever, som 
genomförs efter läsårets slut. Aktiviteten brukar sträcka sig från några enstaka -upp 
tilll4 dagar.! praktiken innebär det att veckorna före och efter midsommar tas i 
anspråk Under sommarskolan får eleverna en starkt individanpassad studiegång 
som varvas med praktiska aktiviteter med idrott, bad och liknande. 

Kultur- och fritidskontoret anordnar varje sommar läger för barn och ungdomar i 
mellanstadiet och som bor i Sala kommun. Lägren är så kallade dagläger och pågår 
mellan klockan 9 och 16 måndag-fredag, under veckorna 25-26 samt 32-33. 
Frukost, lunch och eftermiddagsfika serveras. 

Kultur- och fritidskontoret har inte kompetensen att göra färdighetsbedömning 
(betyg) i olika ämnen inte heller vetskap om skolans kunskapsmåL Vi har möjlighet 
att bistå med vår kompetens inom ramen för sommarlägerverksamheten. 

Fysisk aktivitet i vardagen har många goda effekter både kortsiktigt och långsiktigt. 
Detta gör skolidrotten extra viktig. Åtgärderna i skolan når alla, oavsett social 
bakgrund. Fler idrottstimmar under skoltid ökar koncentrationen i de teoretiska 
ämnena och lägger grunden till goda vanor som följer med in i vuxenvärlden. 

Kultur- och fritidskontoret anser att man i första hand bör se över den 
timplanelagda tiden i skolan för fysisk aktivitet. Det finns många exempel på att mer 
rörelse i skolan gör att eleverna mår bättre. Koncentrationsförmågan ökar, 
skolresultaten förbättras och mobbningen minskar. 

Kultur och fritid 

Roger Nilsson, Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 



§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
u:llat;a KS 2014/252/3 SKOLFÖRVALTNINGEN 

SALA KO N 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanträdesdatum Ink. 2014 -09- 2 5 
2014-09-16 

Diariem 

Z014 

Dnr2014/892 

Motion om betygsgrundande studier i samband med sommarskola 

INLEDNING 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheterna 
till sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska sommaraktiviteter för 
sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskapsmålen, samt att utreda 
möjligheterna till färdighetsbedömning (betyg) i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå 
kunskapsmålen. 

Motionärerna betonar att lärande under praktisk utövning är stimulerande och att 
sådana kanske kan erbjudas även äldre grundskoleelever. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/35/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/35/2, motion 
BennyWetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Aktbilaga 

,3 

1

1 
Justerandes sign l f 

1~ ~uti 
l utdragsbestyrkande 

l 12 



SKOLFÖRVAL TNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 

l (2) 
2014~08-22 

DNR 2014/892 
ÄRENDE 10 

BILAGA BLN 2014/35/1 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Remissvar på motion om betygsgrundande studier i samband med 
sommarsko la. 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens förvaltning har till bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 23 
september 2014 för diarieföring. 

Ärendet 
Motionärerna yrkar att fullmäktige beslutar att undersöka möjligheterna till 
sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska sommaraktiviteter för 
sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskapsmål en, samt att utreda 
möjligheterna till färdighetsbedömning (betyg) i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå 
kunskapsmål en. 

Motionärerna betonar att lärande under praktisk utövning är stimulerande och att 
sådana kanske kan erbjudas även äldre grundskoleelever. 

Övriga bakgrundsfakta/skolförvaltningens yttrande 
Sala har sommarskola för högstadieelever, som genomförs efter läsårets slut. 
Aktiviteten brukar sträcka sig från några enstaka- upp till14 dagar. I praktiken 
innebär det att veckorna före och efter midsommar tas i anspråk. 

Under sommarskolan får eleverna en starkt individanpassad studiegång som varvas 
med praktiska aktiviteter med idrott, bad och liknande. För många av de elever som 
inte uppnått målen, kan det vara viktigt att bryta invanda mönster i lärand et. 

Resultaten från 2014 års sommarskola visar att eleverna gör stora framsteg, även 
om inte alla når kunskapskraven. 2014 var det runt 50 elever som gick 
sommarsko la, varav de flesta årskurs 7 och 8. Merparten var elever i 
förberedelseklass, det vill säga nyanlända medborgare från andra länder och som 
ännu inte hunnit anpassa sig till kunskapskraven i den svenska skolan. Utmaningen 
ligger därför endast i undantagsfall i inlärningssvårigheter. Eleverna har ett annat 
modersmål och sin bakgrund i andra länders skolväsenden och läroplaner. 

Elever i framför allt mellanstadiet erbjuds också sommarläger i kultur- och 
fritidsförvaltningens regi. 

Motionen visar goda pedagogiska insikter när det gäller praktiska övningars 
betydelse för kunskapsinhämtning. Att anordna sommarläger även för 
högstadieungdomar, med ett innehåll som de finner stimulerande och utmanande 



Bilaga ~s 2014/252/4 SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 ·06· l 7 

Till kommunfullmäktige i Sala: 

Motion om betygsgrundande studier i samband med sommarskola. 

Sala kommun bedriver sommarskola för grundskoleelever i högstadieåldern som behöver 
uppnå målen i olika ämnen. 
Lärande under praktisk utövning är stimulerande för alla åldrar och i just ovan nämnda 
verksamhet skulle det kunna vara möjligt. Sommarlovsaktiviteter för yngre skolungdomar 
anordnas redan av kommunen. 
Hur vore det att erbjuda liknande koncept kombinerat med sommarskola också för äldre 
grundskoleelever? 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

Att undersöka möjligheterna till sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska 
sommaraktiviteter för sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskapsmålen. 

Att utreda möjligheterna till färdighetsbedömning (betyg) i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskapsmålen. 

Kristdemokraterna i Sala 

v(b~~~ 
Eva Axelsson 

~r:~· 
~åkan Pettersson 



~SALA 
KOMMUN 

§ 267 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

14 (16) 

D nr 2014/885- la 

Svar på motion om mer idrott i skolan 

INLEDNING 
Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom (FP) inkom den 5 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salas elever ska vara garanterade 
minst tre timmars idrott i veckan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/253/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/253/2, yttrande från bildnings-och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/253/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

.-
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SALA 
KOMMUN 

1 (2) 

2014-12-01 
DIARlEN R: 2014/885 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SAlA K,~_MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- 1 o 
Diarle~ fl/l:f"/~~fAictbUaga 

Opb: 

Svar på motion om mer idrott i skolan 
Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom (FP) inkom den 5 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salas elever ska vara garanterade 
minst tre timmars idrott i veckan. 

Motionärerna skriver att Europaparlamentet beslutade 2007 att uppmana 
medlemsländerna att schemalägga och garantera skolelever idrott minst tre timmar 
i veckan. l Sverige och i Sala idrottar eleverna två timmar per vecka varav en timme 
kan bytas ut mot teori. 

Vi har ett växande problem med övervikt hos barn som sitter framför dator och TV 
istället för att vara ute och röra på sig. Barn och ungdomar som inte rör på sig 
utvecklar även lättare depression. Barn och ungdomar med 
koncentrationssvårigheter skulle också må bra av mer fysisk aktivitet. 

Genom att erbjuda barn och unga mer idrott i skolan kan Sala kommun ta ett större 
ansvar för att vända den negativa hälsotrenden. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

Det finns klara samband mellan fysisk träning och goda studieresultat. Det visar en 
rad forskningsrapporter. Myndigheten för skolutveckling lämnade 2005 en 
slutrapport "Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling". Den gjordes med 
anledning av kraven i läroplanen kring skolans arbete med daglig fysisk aktivitet, 
krav som även finns med i den senaste läroplanen för grundskolan. Där står att 
skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen. 

I Sala kommun finns en unik satsning på samverkan med idrotts- och kulturrörelsen 
genom RIK-skolan som har verksamhet på alla enheten från färskoleklass upp till 
årskurs 6. Samtidigt pågår en satsning på att få en starkare koppling mellan RIK och 
utvecklingen av fritidshemmen. 

I grundskolans kursplanemål för ämnet idrott och hälsa står det att genom 
undervisning i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



'··-··· SALA •""''' KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden 
och miljöer, och 

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och 
i vatten. 

Syftet med ämnet idrott och hälsa är alltså primärt inte att svara för barnets dagliga 
fysiska aktivitet, utan mer att utveckla deras förmåga och kunskap inom området. 
Det är förstås inget hinder att Sala utöver det kursplanen föreskriver, har utökad 
timplan med idrottslektioner med fokus på fysisk aktivitet. 

Sala kommuns timplan för ämnet idrott och hälsa ger följande utrymme varje vecka 

Åk l Åk Z Åk3 Åk4·6 Åk 7-9 

Minfv'ecka 40 90 so 100 120 

Visst utrymme finns för omfördelning mellan ämnen. Varje ämne, förutom svenska, 
svenska som andraspråk, engelska och matematik, får högst minskas med högst 
20%. 

En utökning med 60 minuter i veckan för samtliga årskurser fördelat på ungefär 100 
grupper skulle kräva en utökning med cirka 5·6 tjänster som idrottslärare. 
Lönekostnaden blir, om det inte ska ske på bekostnad av andra ämnen, 2,5-3 mkr. 
Därutöver kommer eventuella lokalkostnader med mera. Om även gymnasieskolan 
innefattas krävs ytterligare resurser. 

Sambandet mellan fysisk träning/aktivitet och generell inlärningsförmåga framstår 
dock i forskningen som allt tydligare. Salas skolor bör därför påskynda processen 
med att utveckla undervisningsformerna och främja inkluderingen av fysisk 
aktivitet inom så många ämnesområden som möjligt. satsningen på RIK-skolan och 
dess koppling till utvecklingssamarbetet inom fritidshemmen är en annan viktig 
faktor, där Sala kan utgöra ett föredöme. 

Min bedömning är att ett första steg kan vara att just som påtalas ovan förnya och 
utveckla undervisningsformerna med fysisk rörlighet i fler ämnen än idrott och 
hälsa. RIK-skolan är också en framgångssaga i Sala. Omfördelning av 
undervisningstid mellan ämnen är en fråga som kräver mer genomlysning och 
kommunikation, både organisatoriskt, pedagogiskt och ekonomiskt innan det kan 
genomföras 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2{2) 
2014-12-01 



B ~~~~bilaga KS 2014/253/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

§ 88 

l Justerandes sign 

ik 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/885 

Motion om mer idrott i skolan · 

INLEDNING 
Motionärerna yrkar att Salas elever ska vara garanterade minst tre timmars idrott i 
veckan. 

Bakgrunden är ett växande problem med övervikt hos barn, som enligt 
motionärerna har sin orsak i att barn sitter framför dator och TV istället för att vara 
ute och röra på sig. Det skapar hälsoproblem. Särskilt barn och unga med 
koncentrationssvårigheter skulle må bra av mer fYsisk aktivitet. Det skulle också 
förbättra studieresultaten. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/44/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/42/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att ställa sig bakom skolförvaltningens yttrande samt 

att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ajournering 
Anders Wigelsbo (C) begär ajournering i fem minuter. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att ställa sig bakom skolförvaltningens yttrande samt 

att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



PmSAlA l (2) 
2014-11-03 

~KOMMUN 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

ÄRENDE 6 
BILAGA BlN 2014/44/1 

DNR 2014/885 
BEN NY WEITERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Bildnings- och lärandenämnden ,--_,,,_,-,-, ' -,- "'' ,,,,,--, 
Sala kommun 

MlSSIV 

Remissvar på motion om mer idrott i skolan. 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsens förvaltning har hos bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 18 
december 2014 för diarieföring. 

MOTIONEN 
Motionären yrkar att Salas elever skall vara garanterade minst tre timmars idrott i 
veckan. 

Bakgrunden är ett växande problem med övervikt hos barn, som enligt 
motionärerna har sin orsak i att barn sitter framför dator och TV istället för att vara 
ute och röra på sig. Det skapar hälsoproblem. Särskilt barn och unga med 
koncentrationssvårigheter skulle må bra av mer fysisk aktivitet. Det skulle också 
förbättra studieresultaten. 

YTTRANDE 
Det finns ett klart samband mellan fysisk träning och goda studieresultat. Det visar 
en rad forskningsrapporter. Myndigheten för skolutveckling lämnade en slutrapport 
2005 med rubriken "Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling". Den gjordes 
med anledning av tydligare krav i läroplanen kring skolans arbete med daglig fysisk 
aktivitet, krav som även finns med i den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11: 
Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen fä r 
hela skoldagen. 

Fysisk aktivitet kopplat tilllärande och hälsa är därför något som bör vara en 
integrerad del i elevernas liv, både på fritiden och under skoltid. Matematik och 
andra traditionellt teoretiska ämnen behöver nödvändigtvis inte enbart bestå av 
stillasittande aktiviteter. 

I Sala kommun finns en unik satsning på samverkan med idrotts- och kulturrörelsen 
genom RIK-skolan som har verksamhet på alla f-6-enheter. Samtidigt pågår en 
satsning på att få en starkare koppling mellan RIK och utvecklingen av 
fritidshemmen. 

I grundskolans kursplanemål för ämnet idrott och hälsa står det: 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

• planera, praktisktgenomföra och värdera idrott och andrafysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 



skolförvaltningen 

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 
miljöer, och 

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i 
vatten. 

Syftet med ämnet idrott och hälsa är alltså primärt inte att svara för barnens dagliga 
fysiska aktiviteter, utan mer att utveckla deras förmåga och kunskap inom området. 

Det är förstås inget som hindrar att Sala utöver det kursplanen föreskriver, har 
utökad timplan med idrottslektioner med fokus på fysisk träning, i enlighet med 
motionens intention. 

Sala kommuns timplan ger ämnet idrott och hälsa följande utrymme varje vecka: 

Åk l Åk2 Åk3 Åk4-6 Åk7-9 

Min/v 40 90 so 100 120 

Skollagen anger minst 500 timmar idrott och hälsa under grundskoletiden. 
Timplanen i Sala ger 516 timmar. Visst utrymme finns för omfördelning mellan 
ämnen. Varje ämne får högst minskas med 20 procent, men undervisningstiden i 
svenska, svenska som andrasp råk, engelska och matematik får sedan juli 2013 inte 
minskas till förmån för andra ämnen, det som kallas skolans vaL 

En utökning med 60 minuter i veckan för samtliga årskurser fördelat på ungefär 100 
grupper skulle kräva en utökning med cirka 5-6 tjänster som idrottslärare. 
Lönekostnaden blir- om det inte skall ske på bekostnad av andra ämnen- 2,5-3 
mkr. Därutöver kommer eventuella lokalkostnader, mm. 

Motionen begränsar inte ambitionen till enbart grundskolan. Om även 
gymnasieskolan skall innefattas, krävs ytterligare resurser. 

Sambandet mellan fysisk träning/aktivitet och generell inlärningsförmåga framstår 
dock i forskningen som allt tydligare. Salas skolor bör därför påskynda processen 
med att utveckla undervisningsformerna och främja inkJudering av fysisk aktivitet 
inom så många ämnesområden som möjligt. satsningen på RIK-skolan och dess 
koppling till utvecklingsarbetet inom fritidshemmen är en annan viktig faktor, där 
Sala dessutom kan utgöra ett föredöme. 

Motionen har ett sammanfattningsvis ett gott och angeläget syfte och utgör en 
påminnelse om att det utvecklingsarbete som redan pågår i Sala inte får stanna av, 
utan snarare behöver påskyndas. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

2 (2) 

2014-11-03 



Bilaga K5 2014/253/3 
Motion till kommunfullmäktige 

Ink. 2014 -08- O 5 
O!arlenr 

tvi4/ 
Mer idrott i skolan 

Europaparlamentet beslutade år 2007 om att uppmana medlemsländerna att schemalägga och 
garantera skolelever idrott minst tre gånger i veckan. I Sverige och i Sala idrottar eleverna 
två timmar i veckan varav en timme kan bytas ut till teori. Salas ungdomar är alltså bara 
garanterade en liten timme rörelse i veckan. 

Vi har ett växande problem med övervikt hos barn som sitter framför dator och TV istället 
för att vara ute och röra på sig. Övervikt hos barn och unga ökar risken för diabetes och 
andra allvarliga följdsjukdomar om övervikten följer med dem upp i vuxen ålder. Barn och 
ungdomar som inte rör på sig har också lättare att utveckla depression. 

Barn och unga med koncentrationssvårigheter skulle också må bra av mer l'ysisk aktivitet. 
En bättre hälsa bland barn och unga skulle sannolikt även bidra till att förbättra de sjunkande 
studieresultaten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bristen på l'ysisk aktivitet bland barn och unga är 
ett växande folkhälsoproblem. 

Genom att erbjuda barn och unga mer idrott i skolan kan Sala kommun ta ett större ansvar for 
att vända denna negativa hälsotrend. Folkpartiet vill att barn och ungas l'ysiska hälsa !ar högre 
prioritet, då vi tror att detta bra på både kort och lång sikt. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att Salas elever ska vara garanterade minst tre timmars idrott i veckan. 

Sala den 30 juli 2014 
All J' / dCWJ rdcf.~· i tU:'1 

Lars Aldefors (FP) 
Gruppledare folkp 1et Sala 

. 
l /1!1 ,{ (()j 


	ks-kallelse 2015-01-08
	ks-a4 2015-01-08
	ks-a5 2015-01-08
	ks-a6 2015-01-08
	ks-a7 2015-01-08
	ks-a8 2015-01-08
	ks-a9 2015-01-08
	ks-a10 2015-01-08
	ks-a11 2015-01-08
	ks-a12 2015-01-08
	ks-a13 2015-01-08

