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Återrapportering överklagan länsstyrelsebeslut Rådmannen 6 
Detaljplan för kvarteret Rådmannen med fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-12 och 
13-15 antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. Detta beslut prövades av 
Länsstyrelsen enligt 12 kap l§ äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), vilket ledde till att 
Länsstyrelsen beslutade att den del av planen som gällde fastigheten Rådmannen 6 
upphävdes, då Kvarteret Rådmannen är beläget inom ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården som enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska skyddas mot påtaglig skada. 

Detta beslut att upphäva del av planen överklagades av Sala kommun i juni 2013. 
Prövningsinstans var regeringen som nu tagit ställning till överklagan. Beslutet att 
de avslår överklagandet kom 2014-01-22. 

Resultatet av hela denna process har alltså blivit att vi står med en ny detaljplan 
(som vann laga kraft 2013-06-10) för övriga delar av kvarteret medan för 
fastigheten Rådmannen 6 gäller fortfarande 1914års stadsplan. 

På fastigheten Rådmannen 6 ligger också Länsstyrelsens förordnande kvar, vilket 
innebär att vi i praktiken inte kommer att kunna bevilja den bygglovsansökan på 
Rådmannen 6 som avvaktat detaljplanearbetet 

Vi kan räkna med fortsatt bevakning på denna fastighet och det vore att 
rekommendera att ta fram en detaljplan som en gång för alla reder ut vad man får 
och inte får göra på fastigheten, för att kunna hantera kommande 
bygglovansökningar på ett smidigt sätt. 
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Överklagande i fråga om prövning enligt 12 kap. plan- och bygglagen 
avseende detaljplan för kv. Rådmannen, Sala kommun 

1 bilaga 

Regeringens beslut 

Regeringen avslår överklagandet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade den 29 oktober 2012 att 
anta detaljplan för kv. Rådmannen i kommunen. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län fattade den 20 maj 2013 det beslut som 
framgår av bilagan. 

Sala kommun har överklagat länsstyrelsens beslut och anför bl. a. följan
de. De historiska värdena eller värdet av byggnader med särskilda 
historiska värden har inte tagits upp i Riksantikvarieämbetets formu
lering av riksintresset Sala bergsstad. Formuleringen av riksintresset 
hindrar därför inte att den småskaliga trähusbebyggelsen till större del 
utgörs av modern men anpassad bebyggelse. Detaljplanens bestämmelser 
överensstämmer med utformningen av rutnätsstaden och den småskaliga 
bebyggelse som beskrivs i riksintressets värdetext. Huruvida gårdsmiljön 
på Rådmannen 6 ingår i riksintresset är oklart. Gårdsmiljön är dock värd 
att bevara och planen är utformad därefter. Kommunen anser att port
liderbyggnaden i sig inte har sådant kulturhistoriskt värde att den bör 
beläggas med rivningsförbud. Planbestämmelserna ger ett fullgott skydd 
för den gårdsmiljö som länsstyrelsen menar är en del av riksintresset. 
Den aktuella byggnaden är ombyggd och dess historiska utförande i 
stort sett dolt. Dess nuvarande funktion representerar inte den 
ursprungliga gårdsmilj ön. Eftersom byggnadens kulturhistoriska värde 
till största delen handlar om sammanhang och den bebyggelsemiljö den 
ingår i bör en ny byggnad på platsen kunna gagna den visuella gårds
miljön på samma sätt som nuvarande byggnad. Byggnadens nuvarande 
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utförande är heller inte representativt för gårdsmiljön i övrigt. Kommu
nen anser att de föreslagna bestämmelserna i detaljplanen tar hänsyn till 
struktur och utformning i enlighet med riksintresset och ifrågasätter 
huruvida ett ingrepp som är visuellt anpassat kan påstås innebära påtaglig 
skada på riksintresset i stort. 

Riksantikvarieämbetet har yttrat sig i ärendet den 30 september 2013 och 
anför bl. a. följande. Ämbetet, som har företagit syn på plats, bedömer att 
länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen till den del som avser 
Rådmannen 6 bör stå fast. Ett rivningsförbud för aktuell byggnad krävs 
för att säkerställa att påtaglig skada inte sker på riksintresset Sala silver
gruva och Sala bergs stad. Stadsgårdsmiljön inom Rådmannen 6 utgör en 
helhet som möjliggör en förståelse för hur en bergsmansgård utformades 
i Sala bergsstad utifrån tidens rådande sociala och ekonomiska förutsätt
ningar. Gårdsmiljöer som den aktuella återfinns sällan bevarade i sin 
helhet. Den berörda byggnaden har genomgått förändringar under 1900-
talet men visar med sitt portlider på den funktion som byggnaden hade i 
gårdsmilj ön. Mot bakgrund av riksintressets motivering och dess uttryck 
måste den aktuella byggnaden förses med bestämmelser i en detaljplan 
som förhindrar rivning av byggnaden för att riksintresset ska kunna 
anses vara tillgodosett. 

Kommunen har kommit in med en skrivelse och anför bl. a. att den 
aktuella byggnaden är av ringa kulturhistoriskt värde då den förändrats 
med tidens gång. Detaljplanen bör fastställas även till den del som gäller 
Rådmannen 6. 

Skälen för regeringens beslut 

Kvarteret Rådmannen ingår i ett område som utpekats som riksintresse 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (Sala silvergruva och 
Sala bergsstad). Motivet är enligt värdetexten "Stadsmiljö som illustrerar 
1600-talets stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen och en 
av Sveriges få bergs städer". Vidare anges: "Bergs staden. Den regelbundna 
rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska och rektangulära 
kvarter, vilket är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad. 
Småskalig bebyggelse i trä och puts." Bergsstadens äldre trähusbebyggel
se kännetecknas av småskalighet med variation i ålder, funktion, skala 
och utformning. Rådmannen 6 med den aktuella byggnaden är ett 
exempel på en sådan trästads bebyggelse. 

Regeringen finner, mot bakgrund av bl.a. vad Riksantikvarieämbetet har 
anfört, att detaljplanen får anses medföra sådan påtaglig skada på riks
intresset att planen inte kan godtas med hänsyn till bestämmelserna i 
3 kap. 6 § miljöbalken. Vad kommunen har anfört om huruvida gårds
miljön ingår i riksintresset eller om den aktuella byggnadens kulturhisto
riska värde utgör inte skäl till annat ställningstagande. Det har inte heller 
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Beslut enligt 12 kap 3 §Plan- och bygglagen (1987:10) för 
del av detaljplan för kvarteret Rådmannen, Sala kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar upphäva detaljplan för kvarteret Rådmannen till den del 
som avser fastigheten Rådmannen 6. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen beslutade den 21 november 2012 att ta upp detaljplan för kvarteret 
Rådmannen med fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 till prövning en
ligt 12 kap. l och 2 §§plan- och bygglagen (1987:10) enligt dess äldre lydelse 
(ÄPBL). 

Kvarteret Rådmannen är belägen inom ett område av riksintresse för kulturmiljö
vården som enligt 3 kap 6 § miljöbalken (1998:808) ska skyddas mot påtaglig 
skada. 

Sala kommun initierade samråd med Länsstyrelsen under 2009 rörande en exploa
tering påfastigheten Rådmannen 6 (dm 436-5749-09 samt dm 436-11690-09). 
Länsstyrelsen ansåg i tillhörande yttrande att det var olämpligt att riva den kultur
historiskt värdefulla byggnaden utmed Fredsgatan. 

Det är den byggnad intill Fredsgatan och som inte försetts med rivningsförbud 
som föranlett Länsstyrelsens beslut. 

Länsstyrelsen fattade den 22 februari 2010 beslut (dnr 404-721-10) om förord
nande enligt 12 kap 4 § ÄPBL till skydd för bl.a. berörd byggnad på fastigheten. 
Detaljplanen har sedan tagits fram och varit föremål för samråd under våren 2012 
och ställts ut under sommaren 2012. I kommunens antagandehandling anges att 
detaljplanen syftar till att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och mar
kanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. Länsstyrelsen 
har under rivningslovs- och detaljplaneprocessernas gång meddelat sin syn på 
vilka planeringsförutsättningarna är för att riksintresset ska kunna beaktas. Läns
styrelsen har under samrådsprocessens slut vidhållit synpunktema om att kultur
milj ö värdena på fastigheten Rådmannen 6 med berörd byggnad inte tillvaratas ge
nom planens genomförande och att riksintresseområdet för kulturmiljö därför ris
kerar att utsättas för påtaglig skada. 
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Riksintressets syfte och tillkomst 

Riksintressen för kulturmiljövården syftar till att bevara och visa representativa 
delar av landets gemensamma kulturarv. Riksantikvarieämbetet beslutade den 5 
november 1987 (RAÄ dnr 6348/86) om vilka områden i länet som ska utgöra riks
intressemmåden för kulturmilj ö vården. Den 2 7 augusti 1996 ( dnr 513-3 244-199 5) 
beslutade riksantikvarieämbetet om nya värdetexter för länets riksintresseområ
den. 

Berört område kallat Sala silvergruva och Sala bergsstad U16, försågs med föl
jande värdetext som motiv för riksintresseutpekandet (enbart för arendet relevanta 
delar citeras): 

Motivering: 
l . ..l Stadsmiljö som illustrerar 1600-talets stadspolitik och 
strävan att utveckla bergshanteringen och en av Sveriges få 
"bergsstäder ". 

Utryck för riksintresset: 
l . ..l Bergsstaden: Den regelbundna rutnätsplanen från 1624 
med omväxlande kvadratiska och rektangulära kvarter, 

vilket är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd 
stad Småskalig bebyggelse i trä och puts. 

Kulturhistoriska värden i Sala stad 

Sala irrnerstadsmiljöns kulturhistoriska värden finns väl dokumenterade i olika 
sammanhang. År 1979 genomförde Västmanlands läns museum byggnadsinvente
ringar. Dessa reviderades av Sala kornmun 2009-2011 med stöd av Länsstyrelsen. 
Resultatet av revideringen återfinns i riksantikvmieämbetets bebyggelseregister 
(www.raa.se/bbr). Till den nya fördjupade översiktsplanen (Plan för Sala stad) har 
Sala kornmun sammanställt 20 Il års revideringar på en karta visande irrnerstadens 
bebyggelse klassad efter kulturhistoriskt värde. Den fördjupade översiktsplanen ar 
inte fårdig och ska bli föremål för antagande. Länsstyrelsen anser att kartan utgör 
ett viktigt kunskapsunderlag i sammanhanget. 

I samband med att detaljplanen for kv Rådmannen arbetades fram togs år 20 l! 
upprättades två byggnadsinventeringm specifikt för kvarteret, dels Byggnadsin
ventering, kvarteret Rådmannen samt Kvarteret Rådmannen- Förcijupad invente
ring. Materialet beskriver väl och klassificerar kvarterets och enskild bebyggelses 
kulturhistoriska värden. Båda handlingama återfinns som bilagor och underlag till 
kornmunens antagandehandling för detaljplanen Kvarteret Rådmannen, centrala 
Sala. 

Inom planområdet ldassas bl.a. fastigheten Rådmannen 6 som innehållande bygg
nader med högt kulturhistoriskt värde och som en miljö med särskilt höga kultur
historiska värden. Ä ven fastigheten Rådmannen 3 ldassas på motsvarande höga 
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vis. Det kan konstateras att bebyggelsen inom fastigheten Rådmannen 6 är mycket 
egenartad och i stort salmar motstycke i övriga delar av staden. Ovan nämnda 
Fördjupade inventering anger: 

Gården tillhör en av fo bevarade bergsmansgårdar med 
samtliga viktiga byggnader kvar. Den är alltså sällsynt 
samtidigt som den är en god representant för hur liten 
en bergsmansgård var uppbyggd. 

Bebyggelsen inom fastigheten Rådmannen 6 utgör en komplett agrar stadsgårds
miljö med samtliga byggnader bevarade. Gården är kvartersgenomgående, vilket i 
stadens tidiga historia var vanligt men som nu i sig är mycket ovanligt p.g.a. sen
tida avstyckningar. 

Den berörda byggnaden ligger på fastighetens östra del mot Freds gatan. Det är 
idag en entrebyggnad (portliderbyggnad) som vetter mot gårdsplanen inne i kvar
teret. 

Byggnaden är i grunden en timmerbyggnad troligtvis uppförd under 1800-talets 
första hälft. Under dess sentida panel syns originaltimmerväggarna strukna med 
Falurödfårg. Den har byggts om till garage år 1950 genom atttvå portar tagits 
upp i östra fasaden, även portlidret togs upp vid detta tillfåll e efter att ett portlider 
mot Rådmansgatan igensatts. 

Dess huvndsakliga värde trots 1900-talets förändringar ligger i att den utgör en del 
i en fastighet med samtlig annan äldre bebyggelse bevarad. Fastigheten Rådman
nen 6 har dänned ett högt kontinuitetsvärde. Miljön är mycket välbevarad i relat
ion till riksintressets värdetext Rådmannen 6 med dess tidstypiska gårdsmiljö är 
en representant för riksintressets värden. Den till ytan mindre och tillsynes an
språkslösa byggnaden som vetter mot Fredsgatan är dänned i sig av särskild bety
delse. 

Detaljplaneområdets kulturhistoriska värden är styrkta genom sakkunnigyttrande 
från Västmanlands läns museum (VLM drrr 090083 samt 090157). Värdena är be
häftade genom kommunens senaste egna inventeringar i stadskärnan. 

De kulturhistoriska värdena inom detaljplaneområdet har framförts av Länsstyrel
sen till kommunen vid flera tillfällen under planprocessen (Sarnrådsyttrande 
20120528, drrr 402-2284-12 samt Utställningsyttrande 120712, drrr 402-3313-12). 
De haT även framförts specifikt rörande fastigheten Rådmannen 6 i rivningslovs
skedet år 2009 (se ovan). Värdena har därför enbart refererats översiktligt i detta 
avsnitt. 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Riksintressen fOr kulturmiljövården ska enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot 
påtaglig skada. 
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Vägledning i bedömningen av vad som kan anses vara påtaglig skada ges i bl. a. 
Naturvärdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (NFS 2005: 17). De allmänna 
råden är framtagna i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Av de allmänna råden 
framgår bl. a. att 

negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör 
grunden för riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig skada på natur- eller 
kulturmiljön. 

Vid bedömningen av om en skada ska anses påtaglig bör det vidare beaktas att 
olika områden är olika känsliga för påverkan. Vid bedömningen bör även tidigare 
ingrepp och/eller skador beaktas. Vid bedömningen bör också tas hänsyn till att 
ett ingrepp som endast berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha en sådan 
grad av negativ inverkan på områdets värden att påtaglig skada uppstår. 

I 3 kap 12 § ÄPBL anges följande vad gäller befmtlig kulturhistorisk bebyggelse. 

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karak
tär, får inte förvanskas. Enligt 13 § ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick. Un
derhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljö
mässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som 
avses i 12 § ska underhållas så att deras särart bevaras. 

Vidare roljer av 15 § sarmua kapitel att tomter som tas i anspråk f6r bebyggelse 
ska anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbil
den och till natur- och kulturvärdena på platsen. 

Av 3 kap. l § f6ljer att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvär
dena på platsen. 

Av 12 kap. l § ÄPBL framgår att länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller mmådesbestänunelser, om det kan 
befaras att beslutet innebär att 
l. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenonuåden 
som angår flera kommtmer inte har samordnats på ett lämpligt sätt, 
3. att en miljökvalitetsnmm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestänunel
ser, eller 
5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes eller övrigas hälsa eller 
säkerhet eller risken för olyckor, översvänming eller erosion. 
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A v 3 § samma kapitel framgår att länsstyrelsen ska upphäva kornmunens beslut i 
dess helhet, om något förhållande som avses i l § föreligger. Om kommunen har 
medgett det, rar beslutet upphävas i viss del. 

Länsstyrelsen gör följande bedömning 

K v Rådmannens samlade kulturhistoriska värden är allmänt kända precis som 
stora delar av Sala stadskärnas kulturhistoriska värden. Sala stad har på ett natur
ligt vis genomgått stora förändringar över tid. Det har även medfört förändringar 
av den äldre bebyggelsens utbredning och innehåll. l dagsläget återfinns därför i 
allmänhet historisk bebyggelse spridd i staden blandad med nyare bebyggelse. 
Sammanhållen äldre bebyggelse av den småskaliga typ som riksintressemo
tiveringen talar om är dock ovanlig. 
Inom detaljplaneområdet har Rådmannen 3 och 6 pekats ut som innehållande be
byggelse med högt kulturhistoriskt värde samt sammanhållna miljöer med särskilt 
höga kulturhistoriska värden. Bebyggelsen och gårdarna här utgör två av tre beva
rade gårdar i Sala stad med motsvarande bebyggelse. 

Rådmannen 3 har i detaljplanen forsetts med tillfredsställande skyddsbestärmnel
ser medan Rådmannen 6 enbart delvis skyddas genom skyddsbestämmelser. Port
liderbyggnaden på nänmda fastighet mot Fredsgatan avses ges möjlighet att rivas 
och ersättas med en ny bostads byggnad. 

En rivning av portliderbyggnaden skulle medföra irreversibel skada på riksintres
seområdet i den meningen att en äldre historisk byggnad tas bort ur sitt samman
hang - den bevarade kompletta äldre gårdsbildningen. Åtgärden skulle medföra att 
en av de tre kvarvarande sammanhållna miljöerna! gårdarna med äldre bebyggelse 
av denna typ i Sala stad förstörs. Rivningsföretagets omfattning i förhållande till 
riksintresseområdets storlek kan förefalla ringa, åtgärden innebär dock att det 
skyddsvärda bebyggelsemönstret och kontinuiteten bryts. Länsstyrelsen anser att 
en väsentlig del av värdet ligger i den bevarade gårdsmiljön med tillhörande äldre 
bebyggelse, vilken därför i sin helhet ska bevaras. Ett väsentligt historiskt värde 
utgörs av att de äldre byggnadsverken inte har rivits. 

Riksintressevärdet påverkas som ett resultat av detta till en omfattning att det 
långsiktigt riskerar att urholkas. Detaljplanens genomförande skulle innebära att 
den sammanhängande kulturmiljön och dess kontinuitetsvärde tunnas ut. En riv
ning skulle därför innebära påtaglig skada på riksintresset Sala silvergruva och 
bergsstad trots att bebyggelsestrukturen skulle komma att bibehållas genom att en 
ny byggnad uppförs på den gamlas plats. 

Kommunfullmäktige i Sala kommun har i beslut den 29 april 2014 godkänt att 
Länsstyrelsen upphäver planen till viss del. Mot bakgrund av det ovan anförda 
anser Länsstyrelsen sammanfattningsvis att detaljplanen, till den del som avser 
fastigheten Rådmannen 6, innebär påtaglig skada på riksintresse och att detaljpla
nen till denna del ska upphävas. 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

BESLUT 

Datum 

2013-05-20 

Detta beslut kan överklagas till regeringen, bilaga l (formulär nr 8). 

I detta ärendes slutliga handläggning har deltagit 
länsrådet Sofia W allström, beslutande, 
planhandläggare Magnus J Johansson, föredragande samt 
byggnadsantikvarie Cecilia Lagerfalk-Rooth, 
enhetschefen Christer Alzen och 
chefsjuristen Caroline Wall. 
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Uppvaktning av salabor som fyller 100 år 
Sala kommuns 100-åringar bör uppmärksammas. Det är ett sätt att visa dem 
uppskattning och aktning som denna ålder innebär. Uppvaktningen kan ske från 
kommunen med telegram eller med blommor. 

Samtliga kommuninvånare finns registrerade i Befolkningsregistret Kl R 
med aktuella person och adressuppgifter för alla folkbokförda personer i kommunen. 
Kl R används normalt som ett generellt kommuninvånarregister och nyttjas av 
samtliga förvaltningar. Uppskattningsvis rör det sig om tre-fyra personer per år per år 
som fyller 100 år. l dag bor det tre personer i kommunen som är födda år 1914 och 
kommer att fylla hundra år under 2014. 

Chefen för Medborgarkontoret på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att lämna 
aktuella uppgifter till kommunstyrelsens ordförande två veckor före födelsedagen. 
Kontakt tas då med jubilaren eller anhörig för att efterhöra om uppvaktning är lämplig. 
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Bakgrund 

En utredning för Sala tätortstrafik har gjorts av SWECO på uppdrag av 
Kollektivtrafikforvaltningen i Västmanland under våren 2013 (bifogas). I denna utredning 
beskrivs mer utförligt bakgrund, målpunkter, omvärldsanalys samt demografiska data. Med 
SWECOS utredning som underlag har kollektivtrafikforvaltningen enligt kommunens 
önskemål tagit fram två trafikförslag för tätortstrafiken i Sala. 

I. Silverlinjen behålls men linjesträckningen ses över och vissa turer och tider 
anropsstyrs. 

2. Silverlinjen ersätts med en anropsstyrd tätortstrafik likt "Arbogamodellen" fast med 
fasta hållplatser, s.k. flexpunkter. 

Förutsättningar får båda fårs lagen 

• Utökade öppettider mellan ca 9:00/9:30 - 19:00 vardagar 
• Trafik mellan ca 10:00 - 14:00 lördagar, ingen trafik söndagar 
• Trafikområde är Sala tätort 
.. Förslag 1 och 2 är båda kQstnadsbereknade med samma taxa på 20 kr och 3 timmar$ 

övergång 
• Trafiken är öppen for allmänheten men fokus ligger på mål punkter och behov for 65+ 

Förslag l, Silverlinjen behålls men linjesträckningen görs om 
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Silverlinjen körs med buss som idag fast linjesträckningen görs om. Linjen startar vid 
ÄkrahallenlBerggatan och körs via Resecentrum - Fiskartorget - Fridhem - Fredstorget -
Jakobsberg till Ängshagen och åter. Turtätheten är samma som nuvarande, varje timme i 
vardera riktningen, tidtabellförslag bifogas. 

3 

Ett basutbud av anropsstyrda turer med Silverlinjen körs mellan Skuggan och till Fiskartorget 
via Sjukhuset och Resecentrum (blå fyrkanter) med möjlighet att byta till ordinarie Silverlinje, 
övriga tider hänvisas till befintlig linje 63 (Möklinta - Broddbo - Skuggan - Sala). Tidtabeller 
för föreslaget bifogas. 

Fördelar: 
• Enklare tidtahell, ingen ringlinje på den södra delen som idag 
• Innebär kortare restid till centrum för boende på Turboijakobsberg, man slipper åka 

runt som idag 
• Fasta avgångstider 
• Nya handelsområdet Fridhem trafikeras 
• Ingen förbeställning (utom de tider detta markeras i tidtabellen) 

Nackdelar: 
• Försämring för Skuggan och Dalhem mot idag 
• Sämre yttäckning än en anropsstyrd tätortstrafik typ "Arbogamodellen" 
• Willys vid Kungsängsgymnasiet och Lidl trafikeras inte som idag, tid för detta finns 

inte med eH styv tidtabell. Linje GO (Saladanlfo - Sala) täckt;i' en del aV behovet 
• Ny håilplats måste byggas på Ringgatan vid Silvervallen (Lidl) samt Fridhem 
• Vissa turer, främst mellan ca 15:00 - 19:00 vardagar anropstyrs. Resenären ringer och 

beställer senast I timme tore den avgång att man vill åka 

Beräknad nettokostnad i 2014 års prisnivå: 

I Nettokostnad rambudget 2014 1 1 137000 kr 
Nettokostnad förslag (linje + anropsstyrda turer) I 550000 kr 
[nläkterna har uppskattais iill: (20 kr x 13000 resor) 250000 kr 
Summa ökade kostnader 413000 kr 

Kostnaden för den anropsstyrda delen av trafiken är svår att beräkna. Om t.ex. många 
skolelever väljer att åka dessa turer kan kostnaderna öka drastiskt. Den anropsstyrda delen är 
kostnadsberäknad på total tidtabell produktion (timmar) x 400 kr/timmen. Behövs ytterligare 
fordon vid hög belastning blir trafiken dyrare och körs inte alla anropsstyrda turer kan den bli 
billigare än beräknat. 

Som en jämförelse har jag även räknat ut motsvarande kostnad att köra alla turer mellan Äkra 
- Ängshagen med buss mellan klockan 15 :00 - 19:00 vardagar i stället för anropsstyrda turer 
(folnut T i iidtabeiilörsiagei). Ndiokosinaden beräknas med deiia aliernativ tiIi ca i 800000 
kr med samma antal resor (13000) som antagits i SWECOS utredning, ca 660 000 kr dyrare 
än dagens trafik. 
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Förslag 2, anropsstyrd tätortstrafik med flexpunkter 
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Förslaget innebär att resenären beställer sin resa från och till en flexpunkt (hållplats) senast I 
timme innan resan påbörjas för att utföraren skall kunna samordna resorna på bästa sätt. 
Resenären har ingen fast avgångs- eller ankomsttid och vid hög belastning kan man få vänta. 
Öppettiderna är samma som förslag I, 09:00 - 19:00 vardagar samt 10:00 - 14:00 lördagar. 
Kostnaderna för denna typ av trafik är svårare att beräkna. Trafikkostnaderna ökar om fler 
reser. Samtidigt minskar kostnaden per resa om man fyller fordonen med effektiv 
samordning. Samma modell för kostnadsberäkning som SWECO har använts. Kostnaderna 
kan kontrolleras med hjälp av taxa, trafikeringsområde samt antal fordon i trafik. 

Flexpunkterna (hållplatserna) bör placeras så att de flesta resenärer inom trafikområdet inte 
får längre än ca 300 - 400 meter till närmaste flexpunkt. I kartan har vi som ett förslag 
placerat ut 37 st. flexpunkter och yttäckningen visas med en radie av 300 meter från dessa. 
Placering och antal bör diskuteras med kommunen samt intresseorganisationer. För att kunna 
utföia trafiken så cffdcrivt som möjligt bÖi inte trafikomiådet van, fÖi stort. 

För att kunna kontrollera kostnaderna föreslås att endast egenavgiften gäller (20 kr), inga VL
eller skolkort. 
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Fördelar: 
• Bra yttäckning i tätorten, områden som idag inte har trafik kan täckas in 
• Flexibel trafik, lättare att förändra utefter ändrade förutsättningar 
• Ingen tidtabell behövs, resenären ringer ett telefonnummer och får hjälp med sin resa 
• Närhet till viktiga målpunkter 
• Trafiken bedöms vara mer kostnadseffektiv 

Nackdelar: 
• Inga fasta avgångs- och ankomsttider 
• Kostnaden svår att förutse 

Kostnader: 

SWECOS utredning anger en nettokostnad på 534 000 kr för 13 000 resor per år och ett 
biljettpris på 20 kr för en enkel resa. Med ökade öppettider samt taxan 20 kr med 3 timmars 
övergång k0mm<::r ~~nnl)li.kt r",s~ndet att öka betydligt mer och ciärmed liven Imstnaderna . Vi 
har räknat med en snittintäkt per resa med 11.30 kr exkl. moms och antagandet att de flesta 
komltler all utnyitja 0vergångstiJen äveu mr återr"s" . 
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13 000 resor per år 633 100 kr 
20 000 resor per år 974000 kr 
30 000 re,or per år l 46i 000 kr 
40 000 resor pe~ år l 948000 kr 

Sammanfattning 

Den nuvarande Silverlinjen har körts i ol ika varianter och trafikupplägg under många år och 
är väletablerad. Resandet har dock legat still eller minskat genom åren och kostnaderna för 
trafiken ökar. Linjen täcker heller inte in cll:l områden och mli!purJ(ter och även om man gör 
om linjesträckningen kommer fortfarande dessa brister att bestå. 

Vi bedömer att en anropsstyrd trafiklösning, en variant av "Arbogamodellen" med 
flexpunkter (hållplatser) för att definiera trafikområdet är en bra lösning för Sala. Tra fiken blir 
flexibei med en god service för måigruppen 65+ och kan enkeit justeras över tid utan 
begränsning av tidtabell skiften. Kostnaderna är svåra att förutse men taxa, antal fordon, 
trafikeringstid och flexpunkternas antal och placering är faktorer som påverkar. Både service 
och effektivitet, kostnad per resa, bedömer vi kommer att öka med en anropsstyrd 
trafiklösning. 

Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland 

Peter Backman 
Trafikplanerare 

Bilagor: 
Tidtabellförslag Silverlinjen 
Rapport Trafikf6rslag Sala tätort (SWECO) 
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1 Inledning 

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft som bland annat innebar att det i 
varje län har det inrättats en ny regional kollektivtrafikmyndighet. I Västmanland är det 
Landstinget som har ensamt ansvar och utgör den nya kollektivtrafikmyndigheten. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsö~ningsprogram 
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och i det nu gällande programmet, "Trafik
forsörjningsprogram för kollektivtrafik" från år 2012, har fem övergripande mål för 
kollektivtrafiken formulerats. 

De övergripande målen är att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för: 

• Tillgänglighet för en väl fungerande arbetsmarknad 

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

• Långsiktigt hållbart resande 

• Säker resa 

• Enkel och attraktiv resa 

En utmaning för myndigheten är att på bästa sätt förena dessa mål, av vilka en del kan 
stå i konflikt med varandra. Exempelvis kan målet om tillgänglighet innebära linjer med 
stor geografisk yttäckning vilket i sin tur innebär linjer med många stopp och låg 
medelhastighet. Detta kan då stå i konflikt med målen attraktiv resa och hål!bart resande, 
som nås genom snabba och effektiva resmöj!igheter för att uppnå en hög marknadsandel 
för kol!ektivtr8fiken. 

I december 2012 fick Sweco i uppdrag av Landstinget Västmanland att se över 
tätortstrafiken i sex orter i Västmanland. Detta PM redovisar resultatet av utredningen 
avseende Sala tätort. 

'1.1 Mål, syfte och avgränsningar med utredningen 

Det övergripande målet för denna utredning är att komma med förslag till utveckling av 
tätortstrafiken som kan bidra till att nå de i kollektivtrafikprogrammet uppsatta målen 
Uppdraget syftar dels till att skapa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken , vilket kan bidra 
tili att minska antalet sjukresor och resor med färdtjänst, dels till att åstadkomma en 
kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen och därmed vara attraktiv för arbetsresor och 
övrigt vardagsresande. Uppdraget avser tätortstrafik i centralorten Sala . Regional- och 
kommunal trafik behandlas där samordning med tätortstrafiken är möjlig. 
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1.2 Projektorganisation 

Jakob Klasander 
Roland Petersson 
Emelie Larsson 
Jack Lu 

Projektledare, Landstinget Västmanland 
Uppdragsledare, Sweco 
Utredare, Sweco 
Utredare, Sweco 

Under utredningens gång har kontakter tagits med berörda kommuner och entreprenörer. 
Tidigt i projektet bjöds representanter från de sex kommunerna in till ett förankringsmöte. 
På mötet informerades om uppdraget och kommunerna fick möjlighet att komma med 
inspel till utredningen. 
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2 Underlag 

2.1 Befolkning 

Sala kommun har cirka 21 500 invånare (SCB, 2011) , varav drygt 12 000 bor i tätorten 
(SCB, 2010). Antalet boende är störst i områdena Akra, Centrum och Kungsängen. Det 
är även här och i området söder om järnvägsstationen som andelen invånare över 65 år 
är störst (Figur 1). Cirka 25 procent av tätortsbefolkningen är över 65 år. 

Utbyggnadsplaner finns främst i Angshagen men även kring Måns Ols, Arnebo och 
Styrars. 

. .... o 1000 --
meter 

• ·'801, 
• '9-s.u, 
• 65-11. 

Figur r Boende och över lator! på nyckelkodsnivå 2011. 
Nyckelkodsområden med mindre än 10 invånare redovisas ej. (Källa: SCB. bearbelad av SWECO) 
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2.2 Målpunkter 

Inom tätorten finns fem grundskolor och gymnasieskolan Kungsängsgymnasiet med cirka 
1000 elever. Drygt 100 elever pendlar till Kungsängsgymnasiet från andra kommuner. 

Salas kommersiella service är koncentrerad till centrum, där gallerian Sala torg utgör en 
viktig mötesplats. De stora livsmedelsbutikerna ligger dock utanför centrum. 
Västmanlands sjukhus Sala och vårdcentralen är belägna intill Sala station. 
Kriminalvårdsanstalten Salberga ligger väster om centrum och i norra delen av orten 
ligger Rättpsykiatri Västmanland . Inom tätortens gränser finns fem seniorboenden. 

Täljestenen är ortens kulturkvarter med bland annat bibliotek, museum och cafe. Även 
församlingshemmet Mikaelsgården vid Kristina kyrka och Folkets hus är viktiga 
mötesplatser, speciellt för den äldre befolkningen. I Mån-Olsområdet finns badplats, 
restaurang och cafe som lockar både invånare och tillfälliga besökare. I Lärkans 
sportcenter finns idrottshall, simhall, fotbollsplan och friidrottanläggning. 

Sala silvergruva är ortens största lUfistfnåi iYled cirka 75 000 besökare va.je år. 

Målpunkterna [:lom o:1e:i ligger vä!digt utspridda, vilket framgår: Figur 2. 

Figur 2. Viktiga må/punkter inom centra/orten Sa/a. 
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2.3 Arbetsmarknad 

Salas arbetsmarknadsområde inkluderar tätorterna Sala, Västerfärnebo, Salbohed, 
Möklinta, Kumla kyrkby, Ransta, Sätra brunn och Heby. Enligt "Trafikförsörjningsprogram 
förkoflektivtrafik" från år 2012 bedömer Sala kommun att tågtrafiken mellan Sala och 
Uppsala bör utökas. 

Sala är en utpendlingsort med nästan dubbelt så många utpendlare som inpendlare 
(Figur 3). Av kommunens invånare arbetspend!ar cirka 3 800 till någon annan kommun, 
huvudsakligen till Västerås, men även Heby, Avesta, Uppsala och Stockholm. Cirka 1800 
personer arbetspendlar till Sala kommun, främst från Västerås och Heby. I Figur 3 nedan 
redovisas de dominerande pendlingsströmmarna till och från Sala kommun. (SCB, 2011) 

medjelHckan 

Uppsala 

F!;ur 3. Per:dlfngc$trömmor fi.'l och från Sala "~ammun. . övs; 
redovisas pendlingsströmmar större ~n 30 personer. (K~lIa: sca 2011, bearbetad av SWECOj 

Den största näringsgrenen i Sala är vård och omsorg , där många arbetstillfällen finns på 
ortens äldreboenden, kriminalvårdsanstalten , sjukhuset, vårdcentralen eller inom 
rättspsykiatrin . Dessa arbetstillfällen är lokaliserade till olika platser på orten. Sala har 
även många mindre industriverksamheter som främst är lokaliserade till områdena Nybo 
och Fridhem. 
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3 Dagens kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i Sala tätort består av tätortstrafik, landsbygdstrafik, regional 
stombusstrafik och tågtrafik. Tiltortstrafiken utgörs av två servicelinjer som trafikerar inom 
tätortens gränser. Landsbygdstrafiken trafikerar inom kommunens gränser, mellan 
kommunens yttre delar in till huvudorten. Den regionala stombusstrafiken går mellan 
kommunerna, oftast mellan större tätorter. 

Kollektivtrafiken i Sala är främst utformad för att ge arbets- och studiependlare möjlighet 
alt ta sig mellan kommunens mindre orter och Sala tätort, med anslutning till tågtrafiken 
vid Sala station. Inom tätorten kan invånarna med buss ta sig mellan de flesta 
målpunkterna och bostadsområdena på vardagar, och till viss del även på lördagar. 

Vid Sala Resecentrum eftersträvas samordning mellan tåg , stombusstrafik, 
landsbygdstrafik och tätortstrafik . 

3.1 Tätortstrafik 

Tätortstrafiken utgörs av två linjer som går under benämningarna Silverlinjen och Sala 
Silvergruva. För tidtabeller, se Bilaga 1. 

Silverlinjen binder samman de västra och södra stadsdelarna med centrum och trafikeras 
kL 07-15.30 med en iur per timma under vardagar. Linjen har iotalt 33 håilpiaiser på 
sträckan Skuggan -Ängshagen. En enkelturtar mellan 27-30 minuter beroende på 
riktning . I riktning mot Ängshagen trafikeras linjens västra slinga och i motsatt riktning 
trafikeras den östra slingan (Figur 4). På iördagar fil1ns två turer sorn måste förbestäilas 
senast 60 minuter innan avresa. För närvarande trafikeras linjen med en mindre 
biogasdriven låggolvsbuss. 

Tidigare hade Silverlinjen langre trafikeringstider vilket togs bort på grund av 
bS3paringskrav. 

Önskemål från äldre är att Silverlinjen skall trafikera senare under eftermiddagen då 
många aktiviterer slutar efter att sista turen har gått. 

Under sommaren trafikeras sträckan Sala resecentrum - Sala Silvergruva av den 
ar.ropssty~da d:rckWnjan Sa~a SiI'./crgn.:va. Liiljar: t:"~f;kera:; med två dubba!turGr ps:" 
vardag och en dubbeltur under lördagar och söndagar. 

Landstinget Västmanland samlar resandestatistik gilllande bland annat antal påstigande 
per tur i databasen Qlikview. Uttag ur Qlikview visar att Silverlinjen hade cirka 11 500 
påstigande under 2012. Sala Silvergruva hade drygt 100 påstigande under 2012. 

En enkelresa med Silverlinjen kostar 10 kr och gäller i 180 minuter, dock inte vid 
övergång till annan kollektivtrafik. Många av resenilrerna utnyttjar denna övergångstid för 
sin återresa. Vid övergång till annan kollektivtrafik gäller ordinarie taxa. För linjen Sala 
Siivergruva är det ordinarie priser som gäiier, det vill säga 22 kr iör vuxna och 10 kr iör 
skolungdomar. Resan betalas med SMS eller VLs kort. 
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I Figur 4 redovisas tätortslinjerna tillsammans med cirklar som motsvarar 200- och 400 
meters gångavstånd runt va~e hållplats ' . 400 meter brukar anses som acceptabelt 
gångavstånd till nämnaste hållplats vilket motsvarar cirka fem minuters rask promenad. 
För äldre och funktionshindrade är kortare avstånd alt föredra. 

I • • ", ,.;o--~ "' __ , " o 1 000 .... _----,........----
meter 

: .... . 
..... .... 

...... : .. 
'" 

, 

Figur 4. Tåtarfstrafiken i Sala utgörs av Silverlinjen. Den inre cirkeln motsvarar 200 meters 
g~ngavst~nd och den yttre cirkeln 400 meters g~ngavst~nd till hållp/ats. H~lIp/atsen Sa/a 
Silvergruva frafikeras inte av Silverlinjen. 

3.2 Landsbygdstrafik 

/ 

Sala tätort trafikeras av landsbygdslinjerna 60 - 65 och 461 . Landsbygdslinjernas primära 
syfte är skolresor vilket innebär att tidtabellerna i hög utsträckning är anpassade efter 
skoltider. 

• Linjerna 60 - 65 fungerar som länkar mellan flera orter i kommunen och Sala. 
Linjerna är anpassade efter skoltider samt tåg- och bussanslutningar i Sala. 

• Linje 461 , Sala - Västerfärnebo - Västerbykil , trafikerar med ett fåtal turer under 
skoldagar. 

, En faktor på 1.3 har använts för att omvandla fågelväg till verkligt gångavstånd, då 
gångavståndet påverkas av bebyggelse , topografi och infrastruktur. 
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3.3 Stombusstrafik 

Sala tätort trafikeras av regionala stombusslinjerna 569/869 och 848. 

• Linje 569/869, Sala - Västerås , trafikeras med 60 minuterstrafik kl. 06-23. 
Trafiken anpassas till arbetstider och regional tåg- och busstrafik. Under lördagar 
och söndagar trafikeras linjen med sex respektive fyra dubbelturer. Linjen 
ankommer till Sala Resecentrum vid oregelbundna tider. Linje 869 trafikerar Sala 
- Västerås utan hållplatsstopp med en riktad högtrafiktur morgon och 
eftermiddag. 

• Linje 848, Sala - Heby - Vänge - Uppsala, är en interregional stomlinje som 
trafikeras av Upplands Länstrafik. Linjen trafikeras kl. 05-01 under vardagar med 
30 minuterstrafik under högrafik. Övrig tid är det 60 minuterstrafik . Under 
lördagar och söndagar trafikeras linjen med 120 minuterstrafik. 

3.4 Tågtrafik 

Sala trafikeras av de nationella linjerna 50 och 52, och den regionala linjen 56 . 

• Linje 50, Borlänge - Sala - Stockholm, trafikeras med 120 minuterstrafik kl. 07-
21 . 

• Linje 52 , Sala - Uppsala, trafikeras med 60 minuterstrafik under högtrafik och 
med 120 minuterstrafik övrig tid k!. 05.30-21.30. 

• Linje 56, Sala - Västerås - Norrköping - Linköping, trafikeras med 60 
minuterstrafik under högtrafik och med 120 minuterstrafik övrig tid kl. 06-21 . 

3.5 Färdtjänst (särskild kollektivtrafik) 

Särskilt tillstånd erfordras för att få resa med färdtjänst. En färdtjänstresa få göras inom 
och högst tre mil från kommungränsen. En resa med färdtjänst kostar 1,5 gånger 
bvsstaxan, dc~k är lägsta avgiften 30 kro!:or. 

Enligt kommunen sker de flesta färdtjänstresorna från flerbostadsområden med hög 
andel äldre invånare, såsom Kungsängen , Dalhem, Akra, Jakobsberg, Bryggeriet och 
Turbo. Resorna går i regel till centrum. 
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4 Förslag till framtida tätortstrafik 

Inom Sala tätort är det gång- och cykelavstånd till det mesta vilket innebär alt efterfrågan 
på kollektivtrafik är låg. Nuvarande tätortstrafik är främst utformad för alt tillgodose 
resbehovet för äldre och andra daglediga personer. Ambitionen att trafikförsörja både 
bostadsområden och viktiga målpunkter har medfört en slingrig och otydlig linjedragning 
för Silverlinjen. 

För att förbättra tätortstrafikens kostnadstäckningsgrad och samtidigt förbättra dess 
yttäckning och trafikeringstider ytterligare, föreslås en anropsstyrd lösning för Sala tätort 
liknande den så kallade Arbogamodellen som beskrivs nedan. Då resandet är så pass 
lågt med Silverlinjen kan den med fördel ersättas med anropsstyrd områdestrafik. Den 
anropsstyrda direktlinjen Sala Silvergruva föreslås finnas kvar på samma sätt som idag. 

4. ~ Anropsstyrd områdestrafik 

Den anmp$styrd" omr;\de~tr~fiken föreslås trafikera mell"n valfriil adre$~er inom Salil 
tätort. Förslag på område som kan omfattas av denna trafik framgår av Bilaga 2. 

Med trafikering under helgfria måndagar till fredagar kl. 9.00 och 16.30, samt lördagar 
kl. 1 0.00-14.30 förlängs resmöjligheterna under både lördagar och vardagseftenrniddagar. 
På morgonen är det inte !ä~gre möjligt att resa fÖrD 1<!.09.00. 

Silverlinjen har i dagsläget tre turer som startar före kl. 09.00 ( kl. 07.15, kl.07.43 och 
kl. 08.45). Syftet med turerna k1.7:15 och 7:43 är att erbjuda skolelever resmöjlighet. 
Behovet av dessa turer är störst under vintertid . Dessa turer finns inte med i delta förslag 
till framtida tätortstrafik . Om kommunen vill fortsätta att trafikera dessa turer bör man 
diskutera huruvida de kan vara anropsstyrda. Uttag från Qlikview visar alt de två första 
morgonturerna (kl. 07.15 och kI.07.43) hade cirka 850 påstigande under 2012. 

Då trafikeringstiden för den föreslagna anropsstyrda områdestrafiken sträcker sig fram tili 
kl. 16.30, finns risk för alt det blir stor efterfrågan på trafiken under den sista 
irafikeringstimman då aven studie- och arbetspendlare kan tänkas vilja resa. Om 
kommunen särskilt vill anpassa tätortstrafiken för den äldre befolkningen kan man välja 
alt låta den anropsstyrda områdestrafiken sluta tidigare på eftermiddagen alternativt alt 
endast vara oppen personer som ar aldre an 65 är och personer som är 
färdtjänstberältigade. Det senare skulle dock innebära alt resten av befolkningen blir utan 
tätortstrafik. 

För att kunna samordna resor i så stor utsträckning som möjligt och på så sält kunna 
effektivisera ruttplaneringen föreslås att en resa måste förbeställas senast en timma före 
önskad avresetid. 
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Arbo amodellen 
I Arboga erbjuds anropsstyrd områdestrafik i tätorten under helgfria 
måndagar till lördagar, mellan kl. 9.00 och 15.30. Turen körs av Taxi 
Arboga-Kungsör AB och måste förbeställas senast en halvtimma innan 
resan . Denna tätortstrafik trafikerar mellan valfria adresser inom en radie 
på fyra kilometer från Stora Torget i Arboga centrum. En enkelresa kostar 
20 kronor och gäller endast för den resan och går därmed inte att använda 
som övergång till annan kollektivtrafik. Entreprenören har personbilar och 
en buss med plats för upp till åtta personer att tillgå. När det är hög 
efterfrågan på den anropsstyrda trafiken kan det vara svårt att få fordonen 
att räcka till. Resenärerna kan då få vänta en stund på att få resa, men 
enligt entreprenören brukar de flesta resenärerna tycka att det ar helt okej. 

Enligt entreprenören Taxi Arboga-Kungsör AB är den anropsstyrda 

lområdestrafiken Väldigt uppskattad och anvands främst av äldre personer. 
Dock har det kommit önskemål från en del äldre om att förlänaa trafiken Då 

I eftermiddagen. På senare tid har även andra resenärsgruppe~ bö~at . 
I upptäcka denna rasmöjligh6t. Däremot används den anropsstyrda 

områdestrafiken i låg utsträckning för arbetsresor. 

Mcjligheter. att k~.mna resa från dörr tiI! dörr attraherar fr~m3t person3r som har 
svårigheter att resa med den ordinarie linjelagda tätortstrafiken, men som inte har rätt till 
iärdtjänst. För att iå iärdtjanstresenärer att välja den anropsstyrda områdestrafiken kan 
e!1 översyn av reglerna kring f~rdtjänst vara lämp!igt. Exempe!vis bör det vara billigare att 
resa med den anropsstyrda områdestrafiken än att resa med färdtjänst. Det ar även 
viktigt att det anordnas en bestäliningscentrai av hög kvalitet eiier att en redan etablerad 
beställningscentral anlitas. 

En lösning som liko"r upplägget med anropsstyrd områdestrafik är anrClpsstyrd trafik med 
mötesplatser. Den här typen av lösning finns exempelvis i Västerås, Örebro och 
Uddevall" Om resandet ilr til!rilckligt högt medför mötesplatserna att resorna kan 
samordnas i högre utsträckning genom att det finns färre start- och målpunkter. En 
nackdel är dock att resenarerna inte kan vanta hemma, utan måste ta sig til! någon av 
ortens mNE'splat~er. Gång",v~t:lnd.,t till niirmaste möt.esplats bör inte övef'tiga 700 mP,ler 

om målgruppen är äldre och fardtjänstberättigade. Anropsstyrd trafik med mötesplatser 
kräver någon form av aviseringiåteruppringning som meddelar beräknad hämtningstid 
från den aktuella mötesplatsen. 

I nulaget bedöms det dock vara möjligt att kunna trafikera med anropsstyrd 
områdostrafik, utan mctesplc:ltscr, på att effekt:v! sätt i Sala !ztcrt. 
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4.2 Förvantat resande 

Hur resandet med kollektivtrafiken inom tätorten påverkas av den föreslagna förändringen 
är svårt att avgöra då det saknas tillräcklig kunskap om resmönster, påstigande per 
hållplats och liknande. Här får i stället göras ett resonemangsmässigt bedömande av 
resandeutvecklingen . 

För att resonera kring resandeutvecklingen för tätortstrafiken i Sala tätort, har följande tre 
orter med anropsstyrd tätortstrafik studerats: Hedemora, Ludvika och Arboga. 
Gemensamt för dessa orter är att de har genomfört en trafikomläggning som inneburit att 
man infört anropsstyrd områdestrafik, som antingen helt ersatt tidigare linjetrafik eller som 
ett komplement (Bilaga 3) . 

Den anropsstyrda områdestrafiken i tätorten förväntas attrahera personer som tidigare 
haft svårigheter att resa med den linjelagda tätortstrafiken samt personer som redan 
reser med Silverlinjen. Behovet av färdtjänst bland äldre kommer troligtvis att skjutas upp, 
då den anropssty~d2 områdestrafiken ger S9mm2 !"esmöj!igheter som för färdtjänst fast tiI! 
en lägre taxa. Viss överflyttning av färdtjänstberättigade resenärer till den anropsstyrda 
tätortstrafiken kan därmed förväntas . 

En ökning av biljettpriset jämfört med dagens Silverlinje från 10 kr till 20 kr för en 
enkC:!lresa på samma s~tt 30m i Aiboga, I ~Oinmei att påverka resandet. F ör att bedöma 
hur mycket detta kan komma at! påverka resandet har elasticitetstal använts. En 
priseiasticitet på exempeivls -0,4 innebär at! resandet sjunker med 4 procent om priset 
höjs med 10 procent. Under lågtrafik brukar prise!astic:teten kunna uppskattas tU! ··0,4 
vilket innebär en minskning av resandet med nästan 25 procent. Det är även känt at! 
friIIdsresenärer är mer prisKänsliga än ametsresenärer. Här bör man docK ta i beaKtande 
at! resenärernas gångtid minskar avsevärt då de kan resa från dörr till dörr. För 
gångtidselasticitet brukar -0,3 kunna användas vid överslagsmässiga uppskattningar. 

Med utgångspunkt från antalet resor per invånare och år med den anropsstyrda 
områdestrafiken i Hedemora, LlIdvika och Arboga (Bilaga 3) s~lIl1e resandet i Sala kll~na 
hamna inom spannet 16 000-18 000 påstigande per år. Men med tanke på den 
föreslagna prisökningen är det inte troligt at! resandet ökar så pass mycket. Man bör även 
beakta att den <,peopsstyrd<l områdestraJiken i både Hedemora och L udvi~a har länara 
trafikeringstider än föreslagen trafikering i Sala. 

Uppskattningsvis kommer resandet med den anropsstyrda områdestrafiken i Sala tätort 
efter trafikomläggningen att uppgå till cirka 13000 påstigande per år vilket är en ökning 
med cirka 13 procent jämfört med idag. För at! öka resandet ytterligare är det viktigt med 
andra typer av åtgärder sem beskrivs vidare i kapital S. 

Styrmedel som kan användas för at! reglera resandets volym är taxa, trafikringstid och 
antal fordon i trafik. 
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4.3 Trafikekonomi 

I Arboga har medel kostnaden per år för den anropsstyrda områdestrafiken varierat 
mellan 30 kronor och 49 kronor per resenär sedan införandet år 2002. Medelkostnaden 
per månad har legat på cirka 40 kronor. Den högsta genomsnittskostnaden per månad 
och resenär som varit i Arboga sedan införandet är cirka 63 kronor. 

Statistik över kostnaden för den anropsstyrda områdestrafiken i Arboga visar att månader 
med lågt antal resenärer har inneburit en högre genomsnittskostnad per resenär. Med 
utgångspunkt härav har en schablon kostnad på 60 konor per resa använts som 
schablonvärde för att uppskatta kostnaden för den anropsstyrda områdestrafiken i Sala, 
då antalet resor i Sala bedöms bli något färre än i Arboga. Om det går att samordna 
resorna i högre utsträckning minskar kostnaden per resenär. 

Observera att nedanstående kostnadsuppskattning bygger på rådande förutsättningar i 
Arboga gällande trafikeringstider, biljettpris, fordonstyp, lösning för 
beställningsmottagning, samordning av resor och avtal gällande ersättning till 
entreprenör. 

Som tidigare nämnts är det förväntade resandet med den anropsstyrda områdestrafiken i 
Sala cirka i 3000 påstigande per år. Kostnaden för denna trafik beräknas därmed tili 
cirka 534 000 kronor per år (Tabel! 1) Med samma avtalskonstruktion som i Arboga 
innebär det att ju fler som reser med den anropsstyrda områdestrafiken desto större blir 
den absoluta kostnaden för kommunen. Om resorna kan samordnas j hög grad leder det 
till lägre kostnad för kommunen. 

TabeU1 . UPPSkAttAd nettokostnad för anropsstyrd områdestrafik i Sala beroende på antalet 
påstigande resen~rer. Biljettpris 20 krlresa (18,9 kr exkl. moms) och en schablonkostnad på 60 
kronor per resa. 

Antal påstigande 
per år 

10000 

13000 

15000 

20000 

Uppskattad kostnad 
per år 

411 000 

534000 

617 000 

822000 

Den totala kostnaden (underskottet) för den föreslagna trafikeringen uppskattas därmed 
till cirka 534 000 kronor vilket är en minskning med cirka 661 000 kronor jämfört med 
nuvarande tätortstrafik (enligt rambudget för 2013) (Tabell 2). Resandet med den 
anropsstyrda linjen Sala Silvergruva antas vara oförändrat varför underskottet för denna 
linje på 26 000 kronor per år kvarstår. 

Det bör dock påpekas att kostnadsuppskattningen för den anropsstyrda trafiken är 
svårbedömd och att kostnaderna kan bli både högre och lägre än vad som framgår av 
tabeHen ovan, beroende pe hUf resandet utveck!as. 
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Tabell 2. Jämförelse av nettokostnad (underskott) för förslagen trafikering jämfört med nuvarande 
tatortstrafik. Kostnad för nuvarande trafik baseras på rambudget för 2013. Nettokostnad för 
nuvarande anropsstyrd trafik avser Sala SHvergruva och anropsstyrda turer med Silverfinjen. 

resande Trafik 
Förväntat 

Anropsstyrd 100 
linjetrafik 

Anropsstyrd 13000 
områdestrafik 

Totalt 13100 

4 .3.1 Samhällsekonomisk nytta 

Nettokostnad, 
föreslagen 
tätortstrafik 

26000 

534000 

560000 

Nettokostnad, 
nuvarande tätortstrafik 

26000 

1 195000 

1 221 000 

En lösning med anropsstyrd områdestrafik möjliggör för äldre att bo hemma längre 
samtidigt som behovet av hemtjänst minskar. Det innebär även sänkta kostnader för 
färdtjänst och Sjukresor. Detta är en samhällsekonomisk nytta som Inte syns i 
kommunens budget. ! Hedemora och Ludvika har kostnaden för tätortstrafiken öka! 
markant i och med införandet av anropsstyrd områdestrafik. Kommunerna ser dock 
denna kostnad som en långsiktig investering, då trafiken har bidragit till bättre 
tillgänglighet, ökad yttäckning samt kundanpassad avresetid. 
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5 Förslag till kompletterande åtgärder 

At! endast genomföra en trafikomläggning är i regel inte tillräckligt för att få fler att resa 
med kollektivtrafiken. Nedan följer exempel på åtgärder och incitament som kan 
genomföras för att öka resandet med föreslagen trafikering . Övriga åtgärder är främst 
kopplat kollektivtrafikresandet i stort . 

• Fysiska åtgärder 
: dagsläget bedöms att inga infrastruktuiåtgärder krävs för att kunna trafikera 
enligt förslaget i denna utredning. Eventuellt kan enstaka mötesplatsskyltar 
behöva placeras ut på platser där det är svårt at! komma fram med ett fordon. 

Antalet hållplatser som behöver underhållas minskas markant i och med att 
anropsstyrd områdestrafik införs . 

• Marknadsföringsinsatser 
Det är vanligt at! bilens fördelar och vinster överskattas och at! gemene man inte 
är medveten om vilka alternativ kollektivtrafiken ger. Därför är det viktigt at! 
~nfcrmera cm de alternativ som fi~r.s och cm de förändringar som genomförs. 
Den regionala koliektivtrafikmyndigheten kan tillsammans med kommunen arbeta 
för att sprida kunskap om möjligheterna att resa kollektivt på orten. Exempel på 
aktiviteter: 

Rikt8d marknadsföring 
Det nya trafikupplägget kan marknadsföras genom affischering vid vårdcentraier, 
pensionärsföreningar, matbutiker och dagverksamhet. Information om hur den 
a;-:ropsstyrda områdestrafiken fungGiar kan s[(:c~<as ut til: den äldra befolkningen. 
Vid beställning av färdtjänst kan även alternativ med anropsstyrd områdestrafik 
föreslås i de fall där det kan vara lämpligt. Ofta är resenärerna omedvetna om 
vilka andra iesmöjlighater som finns. 

Kampanjer 
Genomför en tidsbegränsad kampanj för at! få nya resenärer att prova på at! åka 
med den anropsstyrda områdestrafiken. Det kan exempelvis handla om att 
personer som inte reser kollektivt i dagsläget kan ansöka om ett provåkarkort 
under en begränsad tidsperiod . 

• Övriga åtgärder 
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Utveckla ortens gång- och cykelvägnät. Vid viktiga målpunker såsom vid Sala 
Resecentrum är det viktigt att tydligt visa cykelns prioritet, till exempel genom att 
placera cykelparkeringarna närmast entreer och förse cykelparkeringarna med 
väderskydd och låsmöjligheter. 

LTV TÄTORTSTRAFIK I VL 
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Etablera bilpool 
Bilpoolsanvändning leder till: 

• Minskning av körsträckor och luftbelastning 

• Ökad användning av kollektivtrafik och cykel 

• Minskat behov av parkeringsplatser. 

SWECO~ 

• Ökad tillgänglighet och bättre ekonomi, i synnerhet för personer som inte har 
råd att ha egen bi!. 

• Ökad trafiksäkerhet 

Parkeringspolicy 
Använd pari<eringspolicy för att styra användningen av ortens parkeringsplatser 
på kommunal mari<. Prioritera platser för eventuella bilpoolsbilar i attraktiva lägen. 

Resepolicy 
Om egen bil används i tjänsten gynnas även bilpendlingen till/från arbetet. 
Kommunen kan stötta företag i att ta fram resepolicys för att på så sätt styra 
resandet i ljänsten till "ndr" färdmed~1 än bil där det är möjligt 

19 (22) 
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SWECO~ 

BILAGA 1 

Tidtabeller för nuvarande tätortstrafik (giltig mellan den 9 december 2012 och 17 augusti 
2013). 

Si/verlinjen Ängshagen - Sala Resecentrum - Skuggan 
9decembef 2DIl lo.m 17 augusti 2013 

Il.,,,_ M.f M.f . ·F "" "'" M.f "" "" L L 
Anrnalkning V V T T 
A/1Q11hagen 07.43 09.15 10.15 11 .15 12.15 13.15 14.15 15.15 11.45 
Kungsanprtmnasiet X X X X X X X X X 
GU9laY3borg~_ . lldl I X X X X X X X X 
Sve3Q8lan I 09.19 10.19 11.19 12J9 13.19 14.19 15.19 11.49 
Fredttorget I 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 11 .52 lH2 
KålgMbqa!an. Coop X X X X X X X X X X 
F_t X X X X X X X X X X 
s-. Reueentrum 01.53 09.JO 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 Iloo 13.JO 
s-. R...eentnm 09.30 m30 11.30 12.30 13.30 14.30 13.30 

~u=s.a X X X X X X X 
09.35 10.35 11.35 tnS 1>3' 14.35 13.35 -'" X X X X X X X 

SkuAHan OU2 10.42 fU2 12,42 13,42 lH2 1H2 

VJ TUlWIlPesej wderperioclen 16j.ri2013lo.m 17 al4lS~201 1. 
T) Turen mIde tkbe&tAIIai pol !JIl 020 _ 31 20 30 senas! 60 "*' Iate_. 

Silverlin;en Skuggan - Sala Resecentrum - Ängshallen 
9dece.;b.".2012 l am 17 augusn 10n 

o •• " M.f '" M.f IM '" M" M-F M-F "" L L 
Anmarkning V V V T T 
Skll99ln 07.15 08.45 09.45 10,45 11,45 12.45 13.45 14.45 11.15 13.-45 
L ... b.',,, X X X X X X X X X X 
Åmskolatl 07.21 08.51 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 1121 13.51 
~tSa!a 07.24 " .54 09.54 10_54 11.54 12_54 fJ.54 14.54 11.24 13.54 
SI" Re .. centrum 07_28 09.00 10.00 IUIO 12.00 13.00 14.00 15.00 11.30 14.00 
St .. ~'f<*nlnlm 0128 09.00 10.00 11.00 '>00 13.00 14.00 15.00 11.30 14.00 
Fiskartorget X X X X X X X X X X 
Kå~alan Coop X X X X X X X X X X 
Fredltorget 07.32 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 11.34 14.04 
Jak~sgåden I 09." 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 11.38 14.08 
T .... X X X X X X X X X X 
Ån!llhaien OH3 09.15 10.15 11 .15 12.15 13.15 14.15 15.15 lUS 14.15 

V) TIIrefl kOres ej lWlCIer perioden 16~2013 lom 17 aug-1I5Ii 2013 
n Turen mkte ~lIaspi leI: ()20 -31 20 JO senast 00 nin 1anI avresa. 

Sala S;/vergr~5~~13lnm17augu~t'2013 Sala S;/vergrul~go1310m17augun' 2oB 
o.g., '" M" L SoH 
Anmärkni~ ST ST ST ST 
Sala Re .. cenlnlm 11.05 13.05 11 .05 11.05 
Sala SllvtrqrUVJo 11.15 lJ.15 11 .15 11 .15 

SJ TlJren kortS endutInderperioden 16jID 2013 lo.m 17 augusIi 2013. 
n Turen miste ftrbesIallali ~ le!: 1)20-31 2030 senast 00 min Jdre avresa. 
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o_ M" M.f L SoH 
Anmartning ST ST S.T S.T 
Sala Sllvtrgruva 14.45 15.45 14.45 14.45 
Sala RtalClntrum 14.55 15.55 14.55 14.55 

Sj Turen kOres end .. t ..... derperioder116)uli 2013 to.m 17 augusti 2013. 
T) Turen m;k\e ~as på leJ: 020 -31 20 30 6eOasI60 min J:n avresa. 



SWECO~ 

BILAGA 2 

Förslag på geografiskt område som kan omfattas av den anropsstyrda områdestrafiken. 
Området kan även beskrivas med hjälp aven radie som utgår från en specifik punkt på 
orten . På grund avartens form har ett område format som en ellips valts i det här fallet. 

I RAPPORT 
2013-03-15 
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SWECO~ 

BILAGA 3 

Tabellen visar hur resandet med tätortstrafiken har förändrats efter införandet av 
anropsstyrd tätortstrafik i orterna Hedemora, Ludvika och Arboga. 

Invånare i tätort 

Andel invånare över 
65 år 

Trafik innan 
omläggning 

Påstigande innan 
trafik:oiilläggning: 

Trafi!( efter 
omläggning 

I ;å~.tigan~e e~er 
I 

.ra.lkcmlaggmng 
(totalt för 
tätortstrafiken): 

Resandeförändring' 
(tota!t för 
tätortstrafiken): 

Varav resande med 
anropsstyrd 
tätortstrafik 

Antal resor/invånare 
och år med den 
anropsstyrda 
tätortstrafiken 

HEDEMORA 

ca 7 500 

ca 23 % 

Två fasta linjer 

ca 9 300 (2008) 

I . I Anropsslyra 
cm rådestr3fik 

I l ca 10000 (2012) 

+8% 

ca 10 000 (2012) 

1,33 

LUDVIKA 

ca 14000 

ca 24 % 

Fyra fasta linjer 
(inkl. Mjuka/injen) 

ca 185 000 (2007) 

I Tre fasta linjer + 
I anropstyrd 
lområdestrafik 

I 

I 
l ca 213 000 (2011) 

"'" 15 % 

ca 20 000 (2011) 

1,43 

'Resandeförändring från trafikomläggningen tills idag (2012). 
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ARBOGA 

ca10000 

ca 25% 

Tre fasta linjer 

ca 4 600 (2002) 

I Endast anropstyrd I 
områdestrafik direkt 
efter omlaggnlngen. 
Senare 
komplettering med 

I en linje. 

I l ca 15000 (2012) 

+226 % 

ca 15000 (2012) 

1,5 
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SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 1 7 
Diarienr ,;z 0 1 Lf j 1 0 0 fAktbilaga 1 
Opb: Bidrags ansökan till Sala Kommun. 

Djurskyddsföreningen Hittakatten En köping ansöker härmed om bidrag för vår verksamhet. 

Djurskyddsföreningen Hitta Katten omhändertar övergivna och hemlösa katter i er kommun. 

Under år 2013 har vi hittills tagit hand om ~o· katter i Sala. 

Katternas som hittas eller infångas får bo på vårt katthem på Gesällgatan 11 i En köping. 

Vi ser till att de blir veterinärbesiktade, vaccinerade, avmaskade, kastrerade samt id märkta 

innan vi försäljer dem till nytt hem. Vi annonserar också i tidningen ifall någon söker sin 

förlorade katt. Katterna utannonseras till försäljning via hemsidan www.hittakatten.com 

Katter som anses vara förvlldade och ej har föruts~ttnlng för att att kunna omplaceras 

avlivas hos veterinär. Katter som är i väldigt dåligt skick och lider avlivas pga. djurskydds skäl. 

Vi skulle bli mycket tacksamma för ett ekonomiskt bidrag. Tidigare har vi fått KR:8.000/ år 

från Sala kommun. Detta täcker endast kostnaderna för 4 honkatters vaccineringar, 

avmaskning, kastrering, idmärkning samt besiktning. Till detta kommer kost och logi. 

Vårt avtallöpte från 2009-08-01-2011-12-31. Det står att det kan sägas upp av båda 

partner med en uppsägningstid på tre månader. Efter avtalstidens utgång skulle samarbetet 

utvärderas. Inget av detta har gjorts. Därav denna skrivelse. 

Vi märker att problemet med övergivna katter ökar markant. Vi hoppas och tror att ni 

uppskattar vårt idoga arbete. Många gånger ideellt, på nattetid, på jul/ nyår, påsk och 

semester vardag som helg. 

Väntigen Kim Undbom Carlsson f.PJ~.-Db~ 
Ordförande: Marielie falk 

Djurskyddet Hittakatten Enköping 

Vårt organisations nummer: 817607-2075 



~ SALA Bilaga KS 2014/35/1 
~KOMMUN 

KULTUR· OCH FRITIDSKONTORET 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kultur & Fritid 

Ink. 7014 -01- 2 1 

OiaJienr 1 !2014 j j(~ 
l 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti 

Möklintagården ansöker om 15 900 kr i förlustgaranti för arrangerande av Cirkus 
Rabalder, barncirkus inomhus våren 2014. Ingen datum fastställd ännu. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 15 900 kr i förlustgaranti för arrangerande av Cirkus Rabalder, 
barncirkus inomhus våren 2014 till Möklintagården. 

hr· rrntoret 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SAlAKOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sa!a 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 

kulturfritid @sal a.se 

www.sala.se 

l (l) 
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VITRAN DE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

Roger. Nilsson@ sala .se 
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SAlA 
KOMMUN 

2012-09·27 
ANSÖKAN OM STÖD Till EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTJ 

ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

organisationsoummer 879500_6900 Hemsidaviimoklinta.se 

AdressT t orge 
Kontaktpersonlena Forslin Postnummer733 75 Moklinta 

Telelon och e-post0224-801 43, bygdegard@moklinta.Se 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) . . . 

Cirkus Rabalder- barnc~rkus ; nomhus 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Bedömt antal besökande 40 St ?? 

Antal övernattande övernattningsställen 

Deltagaravgift Entreavgift 1 OO kr 

Andra bidrag {ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Marknadsföring 
x~ kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt) 

Lokalt D Nationellt D Internatlonelit 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

D synas i annonser O få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

O synas på arrangörens hemsida O fä utrymme för roll-ups D synas i start- och resultatlistor 

O synas i programbladet D få utrymme pä banderoller, antal: 

D synas i övriga trycksaker {ange vilka) : 

O få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

E/t ch ekonomisk redovisning skickas tf/l Sala kommun 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 
bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av Cirkus Rabalder- barnteater 

Utgifter 

Gage 

Resa 

Inköp servering 

Totalt 

Intäkter 
Entre 40 st x 100 kr 

Servering 

Total förlust 

Något datum är ännu inte bokat. De ska spela 5 föreställningar i Borlänge till våren 

och då kommer de också till Möklintagården. 

-17 400 

-3000 

-1000 

-21400 kr 

4 000 kr 

1500 kr 

s 500 

-15 900 
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~KOMMUN 

l (l) 
2014-01-27 

YrTRAND E 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 9 
Dlarien~o l l~ 11 ,..., ~nAktbilaga :.<...-
Dpb ( 

YTTRANDE 

Ansökan stöd till evenemang- Förlustbidrag. Konst i Påsk 
Sala konstförening ansöker om förlustgaranti till evenemanget Konst i Påsk 2014 på 
30 OOOkr. 

Konst i Påsk inriktar sig på bildkonst/skulptur i Sala kommun och skall erbjuda 
besökarna ett varierat utbud av konst samtidigt som man eftersträvar så hög 
kvalitet så möjligt. 

2013 genomfördes Konst i Påsk för första gången och de flesta besöksplatser 
uppvisade att de hade haft ca 150-300 besökare. För att ta steget ytterligare av att 
bredda intresset för Konst i Påsk vill arbetsgruppen hitta nya oväntade 
konstmötesplatser. Ambitionen är att fördubbla antalet besökare under 2014. 

Som deltagaravgift åtar sig konstnärerna att bl.a skänka ett konstverk till lägsta 
värde av 1000kr. Konstverken skall vara priser i ett lotteri där intäkterna skall 
finansiera arrangerandet av Konst i Påsk 2015 samt att 10% går till insamling för 
Syrien i samarbete med Röda korset. 

Sala konstförening har beräknat kostnaderna för arrangemanget till65 OOOkr. 

Konst i Påsk Lotteriet som hölls 2013 gav ett nettoöverskott på 52 150kr och enligt 
ansökan förra året skulle avkastningen gå oavkortat till finansiering av Konst i Påsk 
2014. 

Man ansöker också om att få använda delar av Täljstenen samt Blå Salen 
kostnadsfritt. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 15 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av" Konst i Påsk 
2014" 

att godkänna att Konst i Påsk får använda Täljstenen samt Blå Salen kostnadsfritt 
under arrangemanget 

Kj!tur- och,friti.a d§< kontoret 

~iv-'~ 
RQter 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. n ilsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 7821 
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~~~~~ 

ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

Organisationsnummer 

CJ:r'isotJ -- 2212 

2012-09-27 
ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

Hemsida 

Postnummer 

::r n -?t-
Telefon och e-post 

-:ro·- ;z_;; c, 4 '7 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/pro·ektet (syfte, m~ l och målgrupp) 

C'Y\ s+ ') lcs k >"- b: l.-"?-_. l 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Bed ö~ ;'l() besökand~ . 

3)- l-( ,- -·· {o D O 
Antal övernattande ö ve mattningsställe n 

-
Deltagaravgift 

.f< /,.)~~ ~ 
Entr€1~--1/ 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 
Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? r: Co/l.lf j p'~ s l< 
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som söks 

3 o crzrt: /er 

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? {kryssa alt) 

;B Lokalt B Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

-:Il! synas i annonser D få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

'0 synas på arrangörens hemsida D få utrymme för roll-u ps D synas i start- och resultatilstar 

J1SI synas i programbladet O få utrymme på banderoller, antal: 

D synas i övriga trycksaker {ange vilka) : 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Datum Underskrift 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvdrdering och ekona s ni ~ 

S/j.rl {lM..>:: 



Konst i Påsk. Ansökan för kontantstöd till evenemang, bilaga 

1. Beskrivning av evenemanget/projektet. 

Sala Konstförening är en samarbetspartner i projektet Konst i Påsk tillsammans med Sala kommun 
och medverkande konstnärer och gallerier. Konstföreningen medverkar dels genom att mottaga 
kontantstödet och betala fakturor rörande Konst i Påsk, dels genom att vara medarrangör vad gäller 
lokalerna Travershallen, cafeet och Galleriet på Täljstenen. Gallerier och enskilda konstnärer 
medverkar genom att ha sina lokaler/ateljeer öppna under påskhelgen 2014. 

Konst i Påsk inriktar sig på bildkonst/skulptur i Sala kommun och ska erbjuda besökarna ett varierat 
utbud av konst samtidigt som vi eftersträvar så hög kvalitet som möjligt. 

För att ta ett steg ytterligare av att bredda intresset för Konst i Påsk, försöker arbetsgruppen hitta på 
nya oväntade konstmötesplatser, Coop, Åkrahallen, Systembolaget för att nämna några. Diskussioner 
förs även med salabostäder och Anfarten. 

2. Antalet deltagare 

En arbetsgrupp bestående av Nina Nilsson, Kajsa Grip, Nisse Johansson, Therese Nyberg och Leif 
Persson håller i trådarna. 

Hittills klara: 

• 10 som ställer ut i egna ateljeer/lokaler (kan tillkomma några ytterligare) 
• 10-15 som ställer ut i Travershallen, cafeet och Galleriet på Täljstenen 
• Galleri Ölstaskola (Gunnel Liljefors-Hoogers samt elever) 

• Galleri Jan 
• Cafe Jernvägen 
• Galleri Gläntan 
• Folkets Hus 
• Möklintagården 
• Anfartens samlingslokal (tilltänkt) 

3. Bedömt antal besökare. 

2013 genomfördes Konst i Påsk för första gången, och de flesta besöksplatser uppvisade att de hade 
haft cirka 150-300 besökare. Vår ambition är att fördubbla antalet besökare i år. 

4. Deltagaravgift. 

Deltagande konstnärer åtar sig att ta emot besökare kl. 11.00-16.00 under fyra dagar, 18 - 21 april 
2014 (långfredag t.o.m. annandag påsk) i sin atelje eller liknande lokal samt att de till ett lotteri 
skänker ett konstverk till ett lägsta värde av l 000 kr. Lotterna säljs under Konst i Påsk av deltagande 
konstnärer och intäkterna går till arrangerande av Konst i Påsk 2015, men 10% går till insamlingen 
för Syrien i samarbete med Röda korset. 

5. Budget. 

• Folder/karta, 9 000 ex 

• Övriga trycksaker, skyltar (bl. a. A3 inplastade a 15 kr) m.m. 

• Annonser/marknadsföring 

• Övrigt (kopiering, tfn, porto m.m.) 

• Hyra av Folkets Hus 

• Hyra av lokaler Täljstenen och Blå Salen 

• Hemsida (under kommunens hemsid a) 

• Fotografering folder (eget foto) 

• Lotterikostnader 

Summa 

18 000 kr 

4 000 kr 

30 ooo kr 

l 000 kr 

10 000 kr 

O kr 

O kr 

O kr 

2 000 kr 

65 000 kr 



Egna lokaler: 

Lasse Nilsson 

Colbjörn Lindberg 

Jan-Olov Sven n berg 

Johnny Ekman 

Kerstin & Bo Svärd 

Birgitta Lindström 

Kerstin Borgeus & Olle Nessle 

Mimmi Tollerup 

Birgitta Lindfors 

Kersti Frost-Wallin 

Bo-Åke Adamsson 

Johannisbäcksvägen 7 

Måns-Ols vägen 

Annedal 

skuggan 109 

Konstmästargården 

Lindströms konstlya 

Gamsebo 107 

Bergsmansgatan 

Villa Verde 

Tärna 

Sonja Pettersson & ÅC Danell Heby konsthall 

Galleri Ölsta skola 

Gunnel Liljefors-Hoogers med elever 

Cafe Jernvägen 

Ewa Englund, Kajsa Grip, Annelie Kjellin, Agneta Nord 

Galleri Gläntan 

Eva Miri, Acke Carlsson, Kicki Nyberg, Therese Nyberg 

Täljstenen

Travershallen

Cafeet

ställverket

Galleriet-

Verkstan -Julia Nordkvist & Anita Måndeva 

Galleri Jan- Alexander Grahn glaskonst 

Blå Salen-

stenkonst i trädgården 

skulptur 

Moskeer 

Målning & teckning 

Akvareller & oljemålning 

Målningar 

Textil & 

Målningar 

Glaskonst 

skulptur & målning 

Folkets Hus- Leif Persson, Kurt Palm heden, Morgan Hangren 

Behöver lokaler: 

Kjell Hedlund, önskemål Galleriet 

Sven-Eric och Gudrun Folker, önskemål Täljstenen 

Karl-Otto Mod in, önskemål Täljstenen 

Salbohedsgruppen- tio utställare önskemål Täljstenen 

Nisse Johansson 

Carina Eriksson 

Jan Forsmark 

Margila Törnström 
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Västerås den 20 januari 2014 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

' Ink. 2014 -01- 2 1 
Dlarienr _;, -~ , . 
Dpb ~Lif' j,'.'-? Aktbi!a~a i

/ 

Inbjudan till stämma för Coompanion i Västmanland 

Coompanion i Västmanland kommer att genomföra sin stämma den 8 maj. 

Vi ber våra medlemmar att utse ett ombud från varje organisation till stämman, samt att 
nominering till styrelsen om så önskas sker. Detta ska vara kontoret tillhanda senast den 18 
mars. 

Motioner och andra ärenden som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen tillhanda 
senast den 18 mars. 
Detta skickas till Coompanion Västmanland, storagatan 16 722 12 Västerås, eller 
skickas på mail, marita@coompanio_n.se. 

Handlingar kommer att skickas direkt till de utsedda ombuden, så var vänlig att lämna 
adressuppgifter på ombudet. Plats för stämman meddelas i det utskicket. 

Vi inbjuder dessutom länets kommuner och landstinget. 

Vänliga hälsningar 

styrelsen/ 

\ -~ lJJ, ()..'\\(}C~_ 
gm Marita Öberg Molin 
Verksamhetschef Coompanion i Västmanland 
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INTRESSEFÖRENINGEN 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

BERGSLAGET Ink. 2014 -01- 2 g 
KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Diarienr ..20 l 4 j ~ :-:.JAktbilaga l 

Dpb: ' 

Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar 

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm 

Vid föreningens årsmöte 2014, som genomförs fredagen den 16 maj i Skinnskatteberg, ska 
styrelse och revisorer väljas. Styrelse och revisorer väljs årsvis. 

För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, såsom 
föregående år, lämnar fOrslag på ledamöter till den kommande styrelsen. De medlemmar som 
tidigare nominerat ledamöter fOr hela mandatperioden tom 2014 behöver dock inte nominera igen. 

Från valberedningen sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi föreslår 
årsmötet vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen. 

styrelsen bör 
-ha en så jämn könsfOrdelning som möjligt 
-representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar 
-spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar 

Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2013-03-28 nominera ledamöter till 
föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet 
nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande 
organ, tex kommunstyrelse eller motsvarande. 

Kopparberg den 20 januari 2014 

För valberedningen 
{\ 

~2#!ta1 
h ansson 

~·· 

Sammankal de valberedningen!KS-ordförande Ljusnarsbergs kommun 

Bilagor: 
stadgar 
Nomineringsblankett 
Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning 

Intresseföreningen 
Bergslaget 
Myntgatan 2 
791 51 Falun 
Tel 070-283 94 ss 

Fax 023-77 70 01 

arg nr 85501-2327 

bg 5844-9216 

info@bergslaget.se 
www.bergslaget.se 



INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
K011MUNER OCH REGIONER J SAMVERKAN 

Nomineringar tillintresseföreningen Bergslagets styrelse 2014-2015 

Nominerande organisation: ................................................................................................................... . 

Nominerad ledamot: ............................................................................................................................... . 

Motivering till nomineringen: ................................................................................................................ . 

Nominerad ledamot: ............................................................................................................................... . 

Motivering till nomineringen: ................................................................................................................ . 

Nominering av revisor 

!'-Jominerad revisor ............................................................................................................................ "" ... . 

Motivering .............................................................................................................................................. . 

• E-posta nomineringarna tili aima.hanser@bergslaget.se 

~ e!!er skicka per post !ntre$seföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, ~J!yntgatan 2, 
79151 Falun 

OBS! Sista dag för nomineringar är fredagen den 28 mars 2014. 

Intresseföreningen 
Bergslaget 
Wlyntgi:ltan 2 

791 51 Falun 

Te! 070-208 37 04 

org nr 85501-2327 

bg 5844-9216 
info@bergslaget.se 

www.bergslaget.se 



INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
KOMMUNER OCH REGIONER l SAMVEPJ'...4.N 

V al beredningens forslag till årsmötet 2013. 
Styrelsen 2013-2014 
Ordinarie ledamöter 

Omval Inga-BrittKronnäs (s) W-lan Representerarregionerna 
Ordförande 

Omval Anders Ceder (s) 

Omval Per Grovberger (s) 

Nyval Lars Andersson (s) 

Omval Kenneth Persson (s) 

Arsmöte 2013-05-16 
Bilaga6 

Region Dalarna 

Regicn:Rlrbundet Örebro 

Filipstads kommun 

skinnskattebergs kommun 

Borlänge kommun 

i Omval l Ulric And.'J'sscn (s) 

1 

S·I:in l Repreae11tetar regionema ! Region Vi!rmland 

Ersättare 
Omval Tomas Ulfborg (v) U~ lan Representerar medlems- Fagersta kommWJ 

kommunerna i Vttstmanlands län 

Omval Mats Dahlström (c l W-län Representerar medlems- FalukommWJ l . l kommunerna i Dalamas län 
i 

Omval 1 Hans Jildesten (s) S~iän Representerar medlems- l storfors kommun 
kommunerna i v armlands lim 

Omval Bengt Andersson (m) W-län Representerar medlems- Ludvika kommun 
kommunerna i Dalamas Ian 

Omval l RolfHabre (s) U~län Representerar medlems- Hallstahammars kommun 
ko:mmunern~ i V~stnuu1lanil_~ I.Jm 

Omval Torbjörn Jansson (s) X·llln Representerar medlems- Hofors kommun 
kommunerna i Gävleborgs län 

Omval Jonas Klober (c) T~län Representerar medlems- Lindesbergs kommun 
kommunerna i Örebro län 

' l 
'·~ ' ---· ~-~- ________ , __ . -"~---~·-·----·---~----·- l 

Omval Benny Persson (c) i;:,ä,; Representerar regionerna Region Vl!rmland 

Nyval Astrid Dahl (v) T·län Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Ljusnarsbergs kommun 

l 



Årsmöte 2013-05-16 
Bilaga6 

Revisorer för verksamhetsåret 2013 

Omval Bo Wallströmer Ordinarie 0580-80521 Ljusnarsbergs kommun 
bo.wallstromer@liusnarsbem.se 

Omval Jessica Jansson Ordinarie 0591-641 06 Hällefors kommun 
iessica. iansson@hellefors.se 

Omval Mats Myren (m) Ersattare 0226-19350 Avesta kommun 
matsfiilutbi1dninosbo1aoet.nu 

Nyval Mikael Ollas Ersättare Skirmskattebergs kommun 
Eriksson ollas(tilskinnskatteberg.se 

j Valberedning 

l Ewa-Leena Johansson T-ll!n 0580- 80507 ! Ljusnarsbergs kommun 
(s) 070-604 32 49 l 

f--
Sammankallande ewa-leena,iohl!!11llo!!.@J.liu~!Ji!l:sl>.c;rg.l!~ 714 80 Konnarberg 
Marie-Louise Dangardt X-lan 0290-29298 Hofors kommun 

i 
(s) 070 --tH4 12 50 

mm:ie-loui~e1Qangardt@bQfors.se 813 81 Hofors 

l 
Asa Eriksson (s) U-lan 0223-292 so l Norbw.gs kmmnun 

Ma.erlksson(a)norberg.s~ Box25 
l 738 2! Norberg 

Clas Jacobsson (m) W-llln ~Q]>sson@ltdalarni!-Se Borlänge kommun 
023-49 Il 54 781 81 Borlllnge 
070-619 Il 54 

Tomas Riste (s) S-llln 054-701 10 11 Region Vllrmland 
070-618 77 70 Box 1022 
lontas~riste(Wr~giQnvannland.se 631 l s Karlstad 

2 

i 

l 

l 
l 



INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
1\0111\'IUNER OCH REGIONER T SM I VERKA!'\ 

stadgar för 
In tressef6 reningen Bergslaget 

§ l 

Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen 
av Regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos 
institutioner, f6retag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och l 
eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller flertalet 
av kommunerna l landstingen. 

styrelsens säte är i centralorten i den kommun som ordföranden representerar. 

§2 

Föreningens organ är 
- årsmöte i föreningsstämma 
- styrelse 
- valberedning 
-revisorer 

§3 

Rätt till medlemskap har kommunerna, landstingen och kommunala samverkansorgan 
eller motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer, 
myndigheter, företag och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens 
ändamåL Samverkan ger inre någon rösträn vid föreningens möTen och ej heller 
möjlighet till representation i styrelsen. 

§4 

Varje medlem erlägger en årlig avgift till f6reningen. Avgiftens storlek fastställs vid 
ordinarie årsmöte. 

§ 5 

Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid 
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar 
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan 
uteslutas. 



§6 

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under 
april månad. Tili extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två 
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt. 

§7 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma; 

a) Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt 
b) Fastställande av röstlängd 
c) Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare) 
d) Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
e) Godkännande av revisionsberättelsen 
f) Beviljande av ansvarsfrihet får styrelsen 
g) Fastställande av årsavgiften 
h) Vai av uH.lföraude; 
i) Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare 
j) Val av två revisorer jämte revisorsersättare 
k) Val av valberedning 
l) EventueHa förslag från styrelsen och medlemmaroa 

§8 

Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske 
senast två veckor töre årsmötets öppnande. 

§9 

Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordfåranden utslagsröst. Omröstning 
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs. 

~ J o 

styrelsen leder fåreningens verksamhet. 

§ Il 

Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna 
utser årsmötet en ordförande. 



§ 12 

Föreningen ska f6lja god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, forutom av 
styrelsen, av en eller två personer i forening, som styrelsen utser. 

§13 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret. 

§ 14 

För granskning av foreningens räkenskaper och forvallning utser årsmötet två 
revisorer och två ersättare for dessa. F öreningens räkenskapsår avslutas den 31 
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna 
senast den l mars. 

§ 15 

För ändring av dessa stadgar krävs enhii11igt beslut av årsmötet. 

§ 16 

För upplösning av fåreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens tillgångar l 
skuiJcr dda~ iika mdian ntedierrunartu1 viJ föreningtHS upplösning. 

stadgama 
antogs vid konstituerande möte for bildandet av Intresseforeningen Bergslaget 
den l december J 995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 april 2000, 
vid årsmötet den 7 maj 2002 samt vid årsmötet den 6 maj 20 Il. 
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Norra Väs t manla nds 
SAMORDNINGSFÖRBUND 

Fagersta l 20 01 2014 

Försäkringskassan (LFC Fagersta och LFC Region öst) 
Arbetsfönnedlingen (Region Östra Mellansverige) 
Landstinget Västmanland 
Fagersta kommun 
Norbergs kommun 
skinnskattebergs kommun 

/ Sala kommun 
Hallstahammars kommun 
Surahammars kommun 

INBJUDAN TILL SAMRAD 8 APRIL 2014 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Norbergsvägen 19 
737 80 Fagersta 
Telefon: 0736-498 499 
E-post: jonas.wells@fagersta.se 

www.samordningnv.se 
http://samordningnv.blogspot.com/ 
www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund 

Ink. ?.014 -01- 2 2 

l enlighet med förbundsordningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund bjuder vi härmed in till ett samråd 
om budget och verksamhet för 2014-2015. Vi vill även passa på att diskutera förbundets strategiska inriktning (mot 
integrerad samverkan), förbundsordningen och bokslutet för 2013. 

Vi inbjuder därför medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund till ett möte i Hallstahammars 
kommunhus, kommunstyrelsesalen, Prästgårdsgatan 1, tisdagen den 8 april2014 kl. 09.00 -12.00. Vid detta 
möte medverkar förutom vår styrelse även vår verkställande ijänsteman Jonas Wells. 

Vi skulle uppskatta att få veta hur er myndighet representeras vid mötet och ber att ni kontaktar Jonas Wells på 
0736 - 498 499 eller jonas.wells@fagersta.se senast den 1 april 2014. 

Med bästa hälsningar, 

Linnea Landerstedt 
Ordförande, Norra Västmanlands Samordningsförbund 

070-661 11 85, 0223-612 40 
l.landerstedt@telia.com 

Henry Komulainen 
Vice ordförande, Norra Västmanlands 
Samordningsförbund 

010-112 71 32 
henry .komulainen@forsakringskassan.se 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-02-11 

Till kommunstyrelsen hor inkommit följande ärenden: 

l SKL- Cirkulär 14:1 Cirkulärhantering år 2014 
2 SKL- Cirkulär 14:4 Ändringar i Socialförsäkringsbalken från och med 2014-01-01 
3 VON§ 3- beslut om nya avgifter 2014 
4 Samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten-yttrande över åtgärdsprogram för äldre löv

skogar med vitryggig hackspett som paraplyart 
5 salabostäderAB-styrelseprotokoll 2014-01-29 
6 VKL- underrättelse om förbundsmöte den 9 maj 2014 
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