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Organ 

Plats 

Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Tisdagen den25mars 2014, kll3.30 

1(2) 
2014-03-20 

KAllELSE 
JILL ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

l Orobyggnation av stadsparken och nya Resecentrum, projektplaner; information 

Föredragning av stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman och miljöingenjör 
jenny Sivars. 

2 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Bilaga KS 2014/48/2 
Föredragning av ekonomichef Lennart Björk, kommunchef jenny Nolhage samt 
förvaltningscheferna Agneta von Schoting och j uneAnn Wincent. 

3 Bemyndigande att teckna firma 

Bilaga KS 2014/67 /l 

4 Ändrad detaljplan för kvarteret Lodjuret; beslut om samråd 

Bilaga KS 2014/68/1 
Föredragning av planarkitekt Märta Alsen. 

5 Detaljplan för Kaplanen l; beslut om granskning 

Bilaga KS 2014/69/1 
Föredragning av planarkitekt Märta Alsen. 

6 Lokalutredning 

Bilaga KS 2014/70/1-2 
Föredragning av kontorschef Göran Åkesson och enhetschef Åsa Eriksson. 

7 Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Ols-området; rapport 

Bilaga KS 2014/71/1 

8 Riktlinjer med checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut i Sala 
kommun 

Bilaga KS 2014/72/1 
Föredragning av kontorschef Silvana Enelo-jansson. 

9 Kartläggning och beskrivning av verksamheter för att främja barns och 
ungdomars hälsa 

Bilaga KS 2014/73/1 
Föredragning av biträdande skolchef Henric Sjöblom. 



Ledningsutskottet 

10 Förskolorna i Västra området, utbyggnad av Salbo skola 

Bilaga KS 2014/74/1-2 
Föredragning av kanslichef Benny Wetterberg. 

11 Utredning om Sala kommuns skolskjutsorgansation, Reviderade riktlinjer för 
handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun 

Bilaga KS 2014/6/7-8 
Föredragning av transportstrateg Kristina Eriksson och kanslichef Benny 
Wetterberg. 

12 Tätortsutredningen 

Bilaga KS 2014/33/3-4 
Föredragning av transportstrateg Kristina Eriksson. 

13 Regionalt serviceprogram 

Bilaga KS 2014/75/1-2 
Föredragning av samhällsplanerare Anders Johansson. 

14 Remiss från Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om behov av 
utredning för hållbar utveckling och miljö på VKL 

Bilaga KS 2014/76/1 
Kompletterande handling delas ut vid sammanträdet. 

15 Information 

16 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/77/1 
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SALA KOMMUN 1 

Kommunstyrelsens förvaltning 
1 

/ 

SALA 

Uppföljning Februari 2014 

l 

Ink. 2014 -03- 1 9 
~KOMMUN 

Bilaga KS 2014/48/2 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 
Årsbudget Prognos Awikelse Månads 

Nämnd Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 i% tendens l 

Kommunstyrelsen -600 -150 o o o o o o o 209 209 209 359 -0,1% ~ 
Bildnings- och lärandenämnd o o o o o o o o o 463 538 463 538 0,0% -
Vård- och omsorgsnämnd o o o o o o o o o 424 045 424 045 0,0% -
Revision o o o o o o o o o 790 790 0,0% -
Överförmyndare o o o o o o o o o 3 173 3 173 0,0% -
Summa -600 -150 o o o o o o o 1100 755 1100 905 0,0% 

- -



SALA 2 

..,_ KOMMUN 

Större avvikelser per nämnd 
Kommentar 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontor +945 tkr 
Konsultkostnader planenheten -400 tkr, uppdrag från 2013 som är försenade och därmed belastar 2014. 

Avvikelse 
-0,2Mkr Samhällsfinansierade transporter +l 345 tkr, bia effektivare planering och reviderade riktlinjer för specialfordon och arbetsresor 

som inte får helårseffekt. Osäkerhetsfaktor, indexuppräkning RKTM och Samtrafik inte känd ännu . 

.;t Tekniskt kontor -800 tkr 
Teknisk service ,höga kostnader för underhåll och reparationer av fordon . Låg användargrad av maskiner under första delen av 
året. Litet överskott på förrådet pga ökad försäljning. 

Kultur- och fritidskontor -200 tkr 
l 

Personalavvecklingskostnader. 

Räddningstjänst -95 tkr 
Kostnad för andningskydd högre än beräknat, fordonskatt och försäkring något lägre. 

Prognosutveckling per månad Arsbudget Prognos Avvik-
Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 elsei% 

Prognosutveckling per 
månad -600 -150 o o o o o o o 209 209 209 359 -0,1% 



SALA 3 

KOMMUN 

Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse l Årsbudget Prognos Avvik-
Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 elsei% 

Kommunstyrelsen 8 300 4 629 o o o o o o o 102110 97 481 4,S% 

Bildnings- och lärandenämnden o o o o o o o o o 4 300 4300 0,0% 

Vård- och omsorgsnämnd o o o o o o o o o s 336 s 336 0,0% 

Summa 8300 4629 o o o o o o o 111746 107117 4,1% 

större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsbyggnadskontoret -1 700 tkr 

Inköp av mark: l dagsläget finns inga kända markinköp. Överskott 500 tkr beräknas. 

Försäljning övrig mark: Inkomsterna beräknas till 
5 500 tkr och utgifterna till 500 tkr, netto således 5 000 tkr vilket medför en avvikelse, -2 200 tkr. 

Tekniska kontoret +6 329tkr 

Gatuprogram +2 000 tkr 
G C-väg sätrabrunn samt G C-väg Sorf flyttas fram då Trafikverket ej medfinansierar detta. 

VA-program - 5 677 tkr 
Avvikelse på grund av att tilläggsbudget ännu inte är beslutad och inlagd i budget 

Parkprogram +545 tkr 

Investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan flyttas fram i väntan på exploatör 



SALA 
KOMMUN 

Kart/mät +75 tkr 
Digitalt ortofoto kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet from 20140301. 

Lokalprogram + 9 386 tkr 
Avvikelse delvis på grund av att tilläggsbudget ännu inte är beslutad och inlagd i budget. 

Om byggnation av tillagningskök på Ösby samt flertalet andra ny- och om byggnationer gör att investeringsproj ekt gällande om byggnation av kök i 
Ransta/Varmsätra/Ängshagen, budget 10 000 tkr, ej kommer att kunna genomföras under 2014. Budgeterade medel kommer att begäras att överföras till 2015. 

Servicebyggnad stadsparken byggstart 2015 då detaljplanen ej blir klar före årsskitter 2014/2015. lärkans sportfält byggstart av läktare sker 2015 då detaljplanen ej blir 
klar före årsskiftet 2014/2015. Äldreboende: l upphandlingsförutsättningarna för det nya äldreboendet ingår det att delar av kontaktssumman inte betalas ut förrän 
efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 tkr reserveras till 2016. 

4 



SALA 
._. KOMMUN 

RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkt 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 
Resultat efter balanskravsutredning 

Budgetavvikelse 
varav: 
Nämndernas prognos 

Finans 

skatteintäkter/ generella statsbidrag 

TA-anslag 2014 (tom 20130314) 

5 

Bokslut Budget Prognos 

2013 2014 2014 
(inkilA) 

252 151 260 437 260 437 

29940 

-1 250 674 -1304 792 -1 305 382 

-51 222 -55 773 -55 773 

-1 019 805 -1100 128 -1100 718 

839 004 855 680 855 891 

252 457 259160 264 993 

4 688 4178 4178 
-11239 -14174 -14 085 

65106 4 716 10259 

4 941 

60165 4 716 10259 

s 543 

-150 

-351 
6 044 

873 
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~KOMMUN 

Bilaga KS 2014/67/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ekonomikontoret 

Bemyndigande att teckna firma 

Kommunstyrelsen 

l (l) 
2014-03-10 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 o 
Diarienr20l l+ f 4 ·-z. "Z, jAktbilaga ~-
Dpb: , . 

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut 
fattas avseende bemyndigande att teckna firma. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, 
besluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna 
firma. 

Lennart Björk 

Inger Lindström 

Anna Cedervång 

Inger Dellbeck 

Ulla Wahlström 

Daniel Ahlin 

Helena Lindqvist 

)ens Johansson 

Eva Johansson 

l lA._~/ 
f-{Ytp;.jJ::'( (_l)/' V' 

Lennart Björk " 

ekonomichef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

ekonomichef 

controller 

redovisningsekonom 

ekonomihandläggare 

ekonomihandläggare 

ekonomihandläggare 

ekonomihandläggare 

ekonom 

ekonomisekreterare 

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

Fax: 0224-188 50 

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

Ekonomikontoret 



~ SJ\LJ\ Bi laga KS 2014/68/1 
~KOMMUN 

l (l ) 
2014-03-12 

DIARIENR: 2014/XXX 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 1 9 
BESLUT OM SAMRAD Oiarienr20 J J-j l _s-]S1Aklbllaga l 

Opb: t 

Ändring av detaljplan Lodjuret 
Sala kommun, Västmanlands län 

Sammanfattning 

För att möjliggöra att bygga parhus i kvarteret Lodjuret behöver detaljplanen 
ändras. Planbestämmelsen friliggande föreslås upphävas i valda delar. Även 
planbestämmelserna alle och lek föreslås upphävas. 

Bakgrund och syfte 

Kvarteret Lodjuret är en del av bostadsområdet Ängshagen, beläget i den södra 
delen av Sala. Den aktuella detaljplanen (4017) för Lodjuret antogs 2009-07-15 och 
genomförandetiden är 10 år. 

Planering och utveckling har fått i uppdrag att möjliggöra för att bygga parhus i 
kvarteret Lodjuret. För att göra detta genomförbar behöver planbestämmelsen som 
säger att endast friliggande hus får uppföras upphävas_ Den aktuella planen 
innehåller även två andra egenskapsbestämmelser, lek och alle, som föreslås 
upphävas. 

Det aktuella förslaget syftar till att: 

Stryka planbestämmelsen friliggande i valda delar av planen för att möjliggöra 
uppförandet av parhus. 

Stryka planbestämmelsen lek ur planen då det i närområdet bedöms finnas gott om 
lekplatser. Trots att planbestämmelsen lek stryks är uppförandet av en lekplats 
möjlig då lek även ryms inom markanvändningen park. Att planbestämmelsen lek 
upphävs innebär dock att kommunen inte längre är skyldig att anordna lekplats. 

Stryka planbestämmelsen alle då den inte anses fylla någon funktion i planen. 
Eftersom genomförandet av en sådan åtgärd oftast är avhängigt att det finns en 
exploatör som anlägger grupphusbebyggelse. Samma krav anses inte rimliga att 
ställa på enskilda köpare i tomtkön. 

Lägga till planbestämmelsen damm inom parkområdet Detta för att möjliggöra 
uppförande av anläggning för hantering av dagvatten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att sända ut ändringsförslaget på 
samråd. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

MärtaAlsen 
Planarkitekt 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 

sofia.elrud@sala.se 
Direkt: 0224-74 73 24 



.m sALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för Lodjuret 
Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län 

Bakgrund och syfte 

1 (1) 
2014-03-12 

DIARIENR: 2014/ XXX 

Kvarteret Lodjuret är en del av bostadsområdet Ängshagen, beläget i den södra 
delen av Sala. Den aktuella detaljplanen ( 4017) för Lodjuret antogs 2009-07-15 och 
genomförandetiden är lO år. 

Marken inom planområdet ägs fortfarande av Sala kommun, med undantag för 
fastigheten Lodjuret 12 som numera ägs av Brf Ängshagen l- Sala. Den fastigheten 
berörs dock inte av planändringen. 

Det aktuella förslaget syftar till att: 

• I valda delar av planen upphäva planbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus får uppföras, för att möjliggöra parhusbebyggelse. 

• Upphäva egenskapsbestämmelsen lek inom markanvändningen park då det i 
närområdet bedöms finnas gott om lekplatser. Även då 
egenskapsbestämmelsen lek stryks är uppförandet av en lekplats möjlig då 
lek även ryms inom markanvändningen park. Att egenskapsbestämmelsen 
lek upphävs innebär dock att kommunen inte längre är skyldig att anordna 
lekplats. 

• Upphäva egenskapsbestämmelsen alle då den inte anses fylla någon funktion 
i planen, eftersom genomförandet av en sådan åtgärd oftast är avhängigt att 
det finns en exploatör som anlägger grupphusbebyggelse. Samma krav anses 
inte rimliga att ställa på enskilda köpare i tomtkön. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen damm inom parkområdet Detta för att 
möjliggöra uppförande av anläggning för hantering av dagvatten. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 

sofia.elrud@sala.se 
Direkt: 0224-74 73 24 



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

LODJURET 
Kristina 4 ·1 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 

Upprättad 2009-03-13 

.. 

Dn r 2008/25 

Antagen 2009-06-24 
Laga kraft 2009-07-15 

1 (8) 

P L A N- O C H G E N O M F O R A N D E B E S K R l V N l N G 

HANnliNl,AR 

Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestänunelser, skala 1:1000, 2009-03-13 
• Plan- och genomförandebeskrivning, upprättad 2009-03-13 
• Motiverat ställningstagande för miljöbedömning. 2009-03-13 
• Samrådsredogörelse och utlåtande 2009-05-13 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax 
Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget 0224-550 00 Vx 0224-188 50 
19-21 20 00-2098 733 25 SAL.-\. 

Postgiro 
12 39 10-2 



INLEDNING 
Sammanfattning 

Planens syfte 

Plandata 
Lägesbestämning 

Areal 

Markägoförhållanden 

2(8) 

I planområdet uppförs bostadsbebyggelse som inrymmer bostäder i små
hus. Området utformas med småskalig bebyggelse och inslag av parkmark, 
och trafikförsörjs via lokalgator. 

Kvarteret Lodjuret planlades 1992 för bostadsändamål för en enskild ex
ploatör och för ett särskilt koncept. Det nya planförslaget är flexibelt för 
att kunna passa fler lösningar i framtiden. 

Området är beläget på Ängshagen i södra delen av Sala tätort. Marken 
ansluter till Vintergatan söder om infarten till området från Sörskogsleden. 

Planområdet är totalt cirka 24 000 kvadratmeter. 

Det markområde som avses planeras ägs av Sala kommun. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer I Plan för Sala ekokommun från 2001 anges att; 

- detaljplan krävs för nybyggnad i området. 

- ny bostadsbebyggelse skall i första hand utformas som småhus med höga 
estetiska värden, väl anpassade i fårg, form och storlek, till byggnadsplat
sens förutsättningar. 

-natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgäng
lighet ska värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 



Detaljplaner 

Miljöbedömning 

3(8) 

-byggnader och anläggningar lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt, så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och 
andra naturresurser främjas. 

Gällande detaljplan från 1992 säger att marken ska användas för bo
stadsändamål. Planen avser en sammanhängande bebyggelse med inter
na gator, avsedd för en vid den tidpunkten utsedd exploatör. 

Planen medger hus i två våningar placerade i kringbyggda gårdar runt 
en grönyta i söder. Gårdarna definieras av mark som inte tillåts bebyg
gas, s k "prickmark" runt vilka sedan möjligheterna till bostadsbebyg
gelse föreligger. 

Planen är inte ändamålsenlig i det avseendet att den styr placeringen av 
husen hårt, och i detta område finns flera möjliga bra lösningar till pla
cering än den planen medger. 

Gällande plan 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpå
verkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § ge
nomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökon
sekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Miljöbedömningen har föregåtts av en behovsbedömning som utförts av 
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. 
Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär bety
dande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till 
beslut i bilaga till detta dokument. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-20 § 47 att frågan om 
att tillskapa fler bostäder på norra Ängshagen i Sala ska prövas genom 
upprättande av ny detaljplan. 
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FORUTSATTNINGAR OCH FORANDRINGAR 

Natur 
Mark och vegetation Marken är obrukad åkermark utan övrig växtlighet. I den södra delen mot 

bebyggelsen finns en enkel lekplats. 

Geotekniska förhållanden Enligt geoteknisk undersökning utförd av VIAK AB, 1977, utgörs marken 
av lera. Djupet till fast botten varierar mellan 3 och 4 meter i området. 

Förorenad mark 

Radon 

Fornlämningar 

Bebyggelseområden 
Bostäder 

Ä ven i en senare undersökning på 90- talet i anslutning till tänkt bebyg
gelse bekräftas detta. 

Sammantaget påvisar detta att delar av marken inom planområdet har 
mäktig lerhalt. Marken bedöms dock vara byggbar. 

Kompletterande geotekniska utredningar bör genomföras före byggstart, 
för att utreda grundläggningsförhållanden för respektive byggnad. 

Inom Sala tätort har genomförda markstudier visat på förhöjda halter av 
bly och kadmium. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de proces
ser som använts för att förädla malmen. 

En provtagning har utförts 2007 i kvarteret Lodjuret. Proven visar på bly
halter på 64-212 mg/kg på marknivån 0-0,5 m. Halterna överskrider där
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för "känslig markanvändning" 
(KM), bostadsändamål (80 mg/kg). 

Kommunstyrelsen i Sala kommun har i beslut 2009-03-12 godkänt nya 
platsspecifika riktvärden i Sala tätort. Det nya värdet för bly på marknivån 
0-0.5 m är 550 mg/kg varför de uppmätta värdena i kvarteret Lodjuret 
samtliga understiger riktvärdet med god marginal. Detta medför att inga 
särskilda åtgärder behöver vidtagas. 

Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att programområdet ligger 
inom högriskområde för markradon. Ny- och tillbyggnad av bostadshus 
skall därför uppföras i radonsäkert alternativt radonskyddat utförande, om 
inte exempelvis geoteknisk kartläggning på platsen indikerar annat. 

Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om sådan på
träffas vid markarbeten skall anmälan göras till länsstyrelsen. 

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Närmast söder om områ
det finns flerbostadshus i två våningar, i rött tegel, förlagda i täta grupper. 
At nordväst finns ett skogsområde och åt öster ängsmark. 

Planförslaget anger friliggande småhus i högst två våningar. Husen ligger 
samlade runt en vägslinga, med ett parkområde i centrum där en lekplats 
finns i det sydöstra hörnet av parken. Det finns flera släpp mellan tomter
na som medger rörelser från/ till och inom området. 
solförhållandena är goda då det är öppen mark som bebyggs, med luftiga 
tomter och förhållandevis låga hus. 



Offentlig service 

Kommersiell service 

Tillgänglighet 

Friytor 
Lek och rekreation 

Exempel på mö;fig belyggelse. 
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Totalt 28 st bostäder 

F ..t f<l El::: . .,.,.t.. ... I E;:~·,:t<l.'o!M 
, •.x .:.c; ~-: bo::;t.!ecr g~ ·»•.:oo

:...mo~ j.(~· boe::tco- t~~~ 

J,. lo ' "' '.'-'-' r .-.1-,- t~""""" •.;Y« ,.,..,..., 

Sydost om planområdet finns Ängshagenskolan med årskurs upp till år 6 
samt förskola. 

Matvarubutik, mm fmns ca 500 meter nordost om planområdet och nås 
via kringliggande gång- och cykelvägar. Området ligger ca 1,5 km söder 
om Sala centrum. 

Planområdets marknivåer är sådana att goda förutsättningar flnns för att 
god tillgänglighet ska kunna uppnås inom fastigheterna. Tillgängligheten 
för handikappade inom området ska vara god och handikappnormer föl
Jas. 

En enkellekplats finns inom planområdet på den parkmark som skapas i 
området. 

Området ligger nära ett grönområde med skog söderöver som används för 
rörligt friluftsliv och av skolan. Den gång- och cykelväg som går söderut 
leder in i ett vackert landskapsrum ned mot de gamla radbyarna Norr och 
Sör K.ivsta. Bråstaskogen i väster nås genom gångvägar. D etta skogsom
råde, med många naturliga gångstigar, utnyttjas flitigt av bär- och svamp
plockare 
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mopedtrafik 
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Teknisk försörjning 
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Gång- och cykeltrafik kommer ske på kringliggande gång- och cykelvägar 
som är väl utbyggda. Ny gång- och cykelväg avses även anläggas i 
nordsydlig riktning och ansluta till tunneln under Särskogsleden mot 
Kungsängs gymnasiet. 

Genom planområdet anläggs nya lokalgator i en slinga. Tillfart kommer 
ske från väster. 

Tillgången till kollektivtrafik kommer vara god för boende inom planom
rådet. Buss trafikerar Vintergatan i direkt anslutning till planområdet Järn
vägsstation ligger inom 1.5 km avstånd. Här finns tillgång till både buss 
och tåg. 

All parkering av bil och cykel sker på egen tomtplats. 

Ny bebyggelse kommer alstra ett mindre antal nya fordonsrörelser i områ
det som i marginell utsträckning kommer påverka bullersituationen inom 
och utom planområdet. 

Planområdet ligger ca 1 00 meter söderut från Sörskogsleden. Bedömning
en är att planområdet inte är bullerstört utifrån de riktvärden utomhus 
som Boverket anger. 

Fastigheterna ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Minst 50% av dagvattnet från kvarteret skall tas omhand lokalt genom 
infiltration eller fördröjas i fördröjningsmagasin. 

Området kan komma att anslutas till fJärrvärmesystemet. 

Planområdet avses anslutas till omkringliggande elnät, tillhörande SHE. 

Miljöstationer i kommunal regi, för sorterat avfall, finns inom Ängshagen
området. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Genomförandetid 

Ansvarsfördelning/ 
Huvudmannaskap 

Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Bygg- och miljö
nämnden. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräk
nade tidpunkter för olika beslut. 

Mars 2009, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd 2009. 
Samråd i 3 veckor+ särskilt samråd med exploatör och tekniska förvalt
ningen i april. Byggnadsnämndens beredning maj 2009. 
Juni 2009, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om antagande. 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för 
åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Anläggning av lokalgatorna sker när området tas i anspråk. 

Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft. 

Kommunen ansvarar för planläggning, anläggning av allmän gata och all
män platsmark, fastighetsbildning och försäljning av fastigheter. 

Byggherren/ markägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsarbeten 
inom kvartersmark 

Sala kommun är huvudman för allmän plats inom området. I hela eller 
delar av området kan genom särskilt beslut i kommunstyrelsen huvud
mannaskapet för allmän plats omprövas. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 

Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya 
fastigheter. 

För att genomföra detaljplanen uppstår exploateringskostnader för an
läggning av nya gator, gång- och cykelstråk samt parkmark mm. Värdet av 
tomterna som tillskapas bedöms uppväga kostnaderna. 

Anläggningsavgift för V A kommer att debiteras fastighetsägare enligt gäl
lande VA-taxa. 

El- och telenät anslutes till respektive fastighet efter särskilt avtal med fas
tighetsägare/byggherre och bekostas av fastighetsägare/byggherre. 

Planavgift tas ut i samband med bygglovet enligt gällande plantaxa. 



Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
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En geoteknisk utredning bör utföras före grundläggning senast i samband 
med byggprojektering och bekostas av byggherren. 

De tekniska utredningar som krävs för bygglov/ bygganmälan och genom
förande bekostas av byggherren. 

Medverkande tjänstemän 
Lisa Granström, Miljöingenjör 

Håkan Aspenbom 
planarkitekt/fysisk planerare 

Lena Waxell 
planeringssamordnare 
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KV. KAPLANEN 

GRANSKNINGSHANDLING 

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

Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Kaplanen l 
från A- allmänt ändamål till BC - bostads- och centrumändamåL 

K v. Kaplanen ligger i centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora 
Torget. Det omgärdas av gatorna Drottninggatan i norr, Agueligatan i 
väster, Gruvgatan i söder och Borgmästargatan i öster. 

Området är ca 0,4 hektar stort. 

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

Figuren illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

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

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

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

GRANSKNINGSHANDLING 

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

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

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

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

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

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

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

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

'~ - -
' ~ ' --.. 

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

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

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

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

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

Bostadsgården 

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

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark. strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. Under 
flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempelvis asfalt) krävs 
inga åtgärder. 

Vid ett eventuellt anläggande av lekplats eller odlingslotter på 
fastigheten är det viktigt att undersöka om marken innehåller 
föroreningar över de tillåtna riktvärdena. 

Vid eventuella schaktarbeten ska överskottsmassor läggas på en 
plats som godkänts av kommunens miljöenhet 
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KV. KAPLANEN 

GRANSKNINGSHANDLING 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ändå ett 
radonsäkert byggande. 

Planområdet ligger på ett äldre stadslager som räknas som fast 
fornlämning, Sala stad 62:1. Fasta fornlämningar med tillhörande 
fornlämningsområde är skyddade enligt 2 kap lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. Det innebär att grävningsarbeten inte får ske 
utan tillstånd från länsstyrelsen och att arkeologiska 
undersökningar kan komma att krävas. Fornlämningsområdet har 
ingen fastställd geografisk avgränsning, men de högsta värdena finns 
inom det område som blev planlagt på 1600-talet. 

Befintlig byggnad på fastigheten utgörs av ett flerbostadshus med ca 
45-50 lägenheter i varierande storlek. 

Avsikten är att kvarteret Kaplanen även i fortsättningen ska 
innehålla flerbostadshus, då efterfrågan på bostäder centralt är stor. 

Utgång bör finnas så att alla boende kan nå gården. 

I fastighetens bottenplan tillåts verksamheter av vård- och 
centrumkaraktär. Centrumändamål kan till exempel vara butiker 
service, kontor, samlingslokaler, föreningslokaler och restaurang. 
Kommersiell entre och/ eller skyltfönster får ej förekomma mot 
gården. 

I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, 
sporthall, äldrevård och sjukvård samt stadens kommersiella 
serviceutbud i direkt anslutning till planområdet 

På fastigheten finns ett hus i U- form. Huset byggdes i början av 
1980-talet. Huset är trevåningar högt ut mot Borgmästargatan, 
Drottninggatan och Agueligatan. Mot innergården samt mot 
Gruvgatan har vinden inretts vilket gör att huset där har fyra 
våningar. Husets fasad består av en bottenvåning i gulmålat tegel 
som fortsätter upp i en gul puts på resterande våningar. Balkonger 
samt fönster och dörrar på markplan är i en grön kulör. Balkonger in 
mot gården är vita och röda, lika så är fönster på plan två och tre. 
Vindsvåning är beklädd i vit träpanel med röda fönster. Taket är ett 
sadeltak klätt med tegelröda pannor. Skärmtak på innergården är i 
röd falsad plåt och ut mot gatan i grön falsad plåt. 

Vid eventuell nybyggnation ska tillkommande bebyggelse anpassa 
sig till riksintressets uttryck genom en placering som följer 
rutnätsplanen samt genom en byggnadshöjd på högst tre våningar 
och ett fasadutförande i trä eller puts som anknyter till 
omkringliggande bebyggelse. 
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Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande 
bestämmelser och lagkrav för tillgänglighet. Verksamhetslokaler ska 
också vara tillgängliga och anpassade till marken utanför. 
Tillgänglighetsfrågorna prövas i samband med bygglov. 

Kvarteret Kaplanen ligger i centrala Sala där buller och andra 
störningar så som lukt, ljus och vibrationer kan förekomma från 
trafik och verksamheter. Vid etablering av nya verksamheter bör 
dock hänsyn tas till boende i närmiljön. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

De boende inom planområdet har tillgång till en grön bostadsgård. 
Ett par kvarter väster om kv. Kaplanen, ca 250-300 meter ligger 
Salas stadspark och Eke by damm. l stadsparken finns lekplats för 
både stora och små barn samt möjlighet att spela b ou le. I en del av 
stadsparken finns en barockpark med ett lusthus och 
blomsterplanteringar. Runt Eke by damm finns motionsspår och 
utomhusgym. På Ekebyskolan i grannfastigheten finns basketplan. 

I dag tillåts biltrafik på tre av de till fastigheten intilliggande gatorna. 
På Drottninggatan och Gruvgatan finns gång- och cykelbana, 
Agueligatan räknas som en gårdsgata i de lokala trafikföreskrifterna. 
Där finns gångbana på den östra sidan av gatan. Den östra gatan, 
Borgmästaregatan, är gågata. Enligt planförslaget möjliggörs 
biltrafik på Agueligatan och Borgmästaregatan, men de båda gatorna 
rekommenderas bli gångfartsområde där fotgängare prioriteras 
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över fordonstrafik vilket regleras i lokala trafikföreskrifter. Detta 
eftersom områdena kring kvarteret Kaplanen är viktiga stråk för 
gång och cykel till och från Sala station/resecentrum och 
trafiksäkerheten är därav mycket viktig. 

Gårdsgata på Agueligatan 

Gågata på Borgmästaregatan 
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K v. Kaplanen ligger cirka 500 meter i sydlig riktning från Sala 
station, där tåg avgår mot Västerås, Uppsala, Stockholm och Dalarna. 
Ett par kvarter väster om Kaplanen, på Ekebygatan, finns det 
busshållplats där både lokalbuss och regionala bussar stannar. 

Inom planområdet finns idag möjlighet att parkera 8-1 O bilar. Då 
resten av gården behövs som utemiljö för bostäderna bör 
parkeringen på gården inte utökas. Parkeringsbehovet för befintlig 
verksamhet anses vara löst då nya parkeringsplatser skapades på 
Fiskartorget då huset byggdes. 

Bilplatserna på gården bör i första hand tillägnas boende inom 
fastigheten. Fastighetens parkeringsbehov ska, i den utsträckning 
den inte ryms på fastigheten, lösas genom avtal med kommunen 
eller annan fastighetsägare. Sala kommuns parkeringsnorm 
tillämpas i skälig omfattning vid bygglov inom området. 

Utfart från fastigheten får ske vid Gruvgatan. Mot övriga gator finns 
utfartsförbud. Planförslaget tillåter även utfart mot 
Borgmästaregatan. 

Lastning och lossning av varor till butikerna sker i huvudsak direkt 
från den gata där verksamheten har sin ingång. 

Parkeringen inom planområdet 

Kvarteret Kaplanen är anslutet till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet 

Idag har fastigheten tre dagvattenserviser. Sker inga förändringar så 
klarar dessa av den mängd dagvatten fastigheten genererar idag. För 
att även klara framtida dagvatten är det viktigt att bevara den 
grönyta som finns på fastigheten, då denna hjälper till med 
infiltration. 
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Fastigheten är anslutet till Sala-Heby Energi ABs fjärrvärmenätet. 

Fastigheten är elförsörjd. 

Avfallshanteringen skall följ a kommunens förordning om 
renhällning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. Grovsoprum finns idag ut mot Borgmästaregatan. 

En konsekvens som ett genomförande av detaljplanen kan medföra 
är att det kan bli ökade varutransporter till kvarteret då planen 
tillåter vård- och centrumverksamheter. Trafiksäkerheten värnas 
dock genom att Borgmästaregatan och Agueligatan föreslås bli 
gångfartsgator. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU :s 
ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

september 2013 

sep - okt 2013 

mars 2014 

april 2014 

juni 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunfullmäktige, beslut om 
antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtal med beställare av planen. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

M ärta Al sen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Magnus Holmberg Muhr 
Samhällsbyggnadschef 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Kaplanen 1 
Sala kommun~ Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o •• 

SAM RADS R E DOG O R E LS E 

l (4) 2014-03-13 

DIARIENR: 2014/XXX 

GRANSKNINGSHANDLING 

Detaljplan för del Kaplanen 1, har under tiden 2013-09-27 till och med 2013-10-31 (5 
veckor, eftersom samrådsperioden förlängdes med två veckor) varit utsänd för samråd till 
berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid 
fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i kommunhusets entre. 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Lantmäteriet 

3 Tekniska kontoret 

4 Länsmuseet i Västmanlands län 

5 Miljöenheten 

6 Centerpartiet 

7 Socialdemokraterna 

8 VafabMiljö 

9 Moderaterna 

10 Kollektivtrafikmyndigheten 

11 Sala-Heby Värme 

12 Sala-Heby el nät 

13 Telia sonera skanova AB 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

ANMÄRKNING 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Utan erinran 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planförfattarnas eventuella 

kommentarer redovisas i kursiv stil. 

1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Då byggnaden ligger inom område med radon anser Länsstyrelsen att det är positivt att 
kommunen rekommenderar radonsäkert byggande. Länsstyrelsen rekommenderar att "andra 
störningar" preciseras under rubriken störningar. Länsstyrelsen anser att som bakgrund för 
riksintresse bör även småskalig träbebyggelse anges. I planen utesluts inte att befintlig byggnad 
ersätts med nybyggnation. Länsstyrelsen anser att det bör redovisas i planen hur ny bebyggelse 
kan tillkomma på ett sätt som är förenligt med riksintresset och de kulturhistoriska värdena. 
Länsstyrelsen rekommenderar också att det i plankartan bör framgå att kvarteret utgör en del 
av fast fornlämning. 

Kommentar 

Det har i plankartan lagts till ett förtydligande att fastigheten utgör del av fast fornlämning. 
Riksintressets värdetext har lagts till i planbeskrivningen och ändring har gjorts i 
planbeskrivningen och på plankartan så att eventuell ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön. 
Texten om störningar har preciserats i planbeskrivningen 

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet anser att med den avgränsning för detaljplanen som valts i Agueligatans södra del 
berörs även planen Kristina 4:11 från 1976-10-04. Genom att använda den nuvarande 
avgränsningen berörs inte kvarteret Kristina. Lantmäteriet påpekar även att det inte finns något 
servitut på fastigheten. Lantmäteriet påtalar att plankartans skala är felaktigt angiven. 

Kommentar 

Planområdets gräns har ändrats i plankartan så att fastighet Kristina 4:11 inte längre berörs. 
Texten och planbestämmelserna om servitut har tagits bort och kartans skala har ändrats. 

3. Tekniska kontoret 
Kontoret anser att de gamla träden mot Gruvgatan bör skyddas mot fällning då de utgör viktiga 
kulturhistoriska element och bidrar till stadsbilden. Äldre träd i staden blir allt ovanligare och 
därför bör dessa två bevaras. Genom att exempelvis sätta utökat marklov för fällning får träden 
skydd. Träden får inte heller skadas i beskärningen eller vid markarbete i rotzonen. Då 
trafiksäkerheten är prioriterad på gatorna kring Kaplanen föreslås Agueligatan bli 
gångfartsområde. 

Kommentar 

Ändring har gjorts i planen så att de två aktuella träden får skydd mot fällning, beskärning och 
skador på rotzonen. Trafiksäkerhetsfrågan och behovet av CC-stråk är noterat. l planförslaget 
benämns Ague/igatan och Borgmästaregatan som lokalgator men de föreslås bli 
gångfartsområden vilket regleras i de lokala trafikföreskrifterna. 



4. Länsmuseet i Västmanlands län 
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KAPLANEN l 
GRANSKNINGSHANDLING 

Länsmuseet i Västmanland ser det som positivt att fastigheten utvecklas till att kunna innehålla 
olika verksamheter, något som är positivt för en levande blandstad i Sala innerstad. 

Kommentar 

Genom att möjliggöra för olika typer av verksamheter i kombination med bostäder hoppas vi att 
bidra till en levande stad och attraktiva lägen för bostäder. 

5. Miljöenheten 
Miljöenheten ställer sig positivt till förändringen. Under avsnittet "Hälsa och säkerhet" behöver 
planen förtydligas med att centrumverksamheten inte avser störande verksamheter. Om 
verksamheter som kan vara störande skall tillåtas bör planen vara noga med att dessa bör 
begränsas eller undanröjas. 

Kommentarer 

Texten om störningar har preciserats i planbeskrivningen, på plankartan har ävenförtydligats att 
icke störande centrumverksamhet är tillåten i bottenvåningen i kv. Kaplanen. 

6. Centerpartiet 
Centerpartiet är positiva till planförslaget eftersom de anser att det ger större flexibilitet i 
fastighetens användning och medför utvecklingspotentiaL De vill dock understryka att de anser 
att fastigheten är mycket lämpad som trygghetsboende för äldre och menar att det finns ett stort 
behov av tillgängliga, centralt belägna hyreslägenheter vilket denna fastighet till viss del kan 
fylla. Trygghetsboende ställer dock krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att 
boendet ska ha gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt 
personaljbovärd på angivna tider. Centerpartiet anser att bottenvåningen i Kaplanen 1 även i 
fortsättningen bör vara en centralt belägen mötesplats. 
Centerpartiet framhåller att det finns ett investeringsstöd för äldrebostäder fram till dec 2014. 
Parkering bör lösas genom avtal med Sala kommun. 

Kommentar 

Genom att tillåta vård- och centrumverksamheter i bottenvåningen blir planen mer flexibel och 
kan bidra till att skapa en levande stadskärna. Dessutom möjliggörs att dagens verksamheter kan 
fortgå och kraven för trygghetsboende kan uppnås. En utredning om hur lokalerna ska disponeras 
är under framtagande av Kultur- och fritidskontoret och ingår inte inom deta/jplanearbetet. 
Frågan om investeringsstödet hänvisas till salabostäder som äger fastigheten och står bakom 
eventuell ombyggnation. 
Parkeringsfrågan avgörs i bygg/avskedet. En utredning om eventuellt införande av 
parkeringsavlösen och översyn av kommunens parkeringsnorm pågår. Avsnittet om parkering har 
reviderats. 
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4(4) 
KAPLANEN l 

GRANSKNINGSHANDLING 

Socialdemokraterna anser att en möjlig konsekvens av detaljplanens genomförande är ökad 
trafik av fordon för leveranser och liknande, men att detta bör gå att lösa om problem skulle 
uppstå. 

Kommentar 

Den eventuella risken för ökade transporter till och från verksamheter tas upp i planbeskrivningen, 
men samtidigt betonas att både Agueligatan och Borgmästaregatan bör bli gångfartsområden då 
trafiksäkerheten är mycket viktig i området. 

8. VafabMiljö 

VafabMiljö ser positivt på att planen anger att källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid 
fastigheten. De anser att det är viktigt att förvaring och transportvägar för avfall följer de 
rekommendationer som finns (Avfall Sveriges "Handbok för avfallsutrymmen, Råd och 
anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009") samt 
att kommunens förordning om renhållning följs. Om centrumverksamhet finns i fastigheten 
måste dessa avfall kunna hanteras separat från hushållens avfall. 

Kommentar 

Avsnittet om avfallshantering i planbeskrivningen har reviderats något. 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Åtgärder för att tillgodose inkomna synpunkter har gjorts. 

att sända ut planförslaget för granskning. 

MärtaAlsen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 
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DIARlEN R: KM 2386/ 2013 
AKTBILAGA 

Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för kvarteret KAPLANEN 

Kommun: Sala Västmanlands län 

Fastigheter inom planområdet 
Beteckning på kartan 

KAPLANEN 1 

Ägare/innehavare, adress 

salabostäder AB 
Box 63 
733 21 Sala 

Fastigheter utanför planområdet 
Beteckning på kartan 

BERGWERDIEN 9 

BORGMÄST AREN 11 

KONSTMÄSTAREN 12 

KRISTINA 4:11 

KRISTINA 4:84 

Ägare/innehavare, adress 

Sala kommun 
Box 304 
733 25 Sala 

HSB Brf Borgmästaren i Sala, 
HSB Mälardalen 
Box 307 
721 07 Västerås 

salabostäder AB 
Box63 
733 21 Sala 

Sala kommun 
Box 304 
733 25 Sala 

Vasakronan Uppsala City AB 
Vasakronan AB (PUBL) 
Box 30074 
104 25 Stockholm 

Övrigt 

Övrigt 



Tekniska kontoret 

KRISTINA 4:85 

KRISTINA 4:238 

LÄROVERKET 1 

PROBERAREN 12 

SCHAKTET 2 

SCHAKTET 4 

Vasakronan Uppsala City AB 
Vasakronan AB (PUBL) 
Box 30074 
104 25 Stockholm 

Sala församling 
Borgmästare Lundbergs plan 1 
733 30 Sala 

Sala kommun 
Box 304 
733 25 Sala 

Connbec Fastigheter AB 
Agueligatan 17 
733 30 Sala 

Fristedts Herrekipering AB 
Rådhusgatan 11 
733 30 Sala 

HSB Brf Schaktet i Sala 
Box 307 
721 07 Västerås 

Fastighetsförteckningen bestyrks 

~a::i;k/'th' 
Karl-Gustav Persson 
mätningschef 
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KONSTMÄSTAREN 

Kartkvalite 

Karlan är upprätlad genom utskrift av digital karta. skala 1:2000. 
Kartan är inte lämplig för t ex mätning eller projektering. 
För mer detaljerad karta. se tillhOrande grundkarta. 

- • - • - • - • - Gräns för planomr~de 

- -- -- -- -- Grans för fastighetsförteckning 

Kartan bestyrkes 

2013-09-13 ~ 

/:;tt;,u>i«~~tk. 
l Karl-Gustav Persson 

mätningschef 
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~KOMMUN 
SALA ~(JMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

Ink. 2014 -03-2.0 
Oiarienr '_:"~OJ J+ j j, L},${ .IAI:.tbilaga J 
O pit 

Lokalplanering 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2013 "att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamheter kan 
omdisponeras lokalmässigt för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en 
möjlighet att försälja fastigheter som ej behövs för kommunens verksamheter". 

' 

Tekniska kontoret har utifrån nämndernas strategiska planer haft överläggningar 
med respektive förvaltningsledning och främst med skolförvaltningen och vård-och 
omsorgsförvaltningen. 
Tillsammans med skolförvaltningen genomfördes en seminariedag i augusti 2013 
och utifrån resultatet av den heldagen har tekniska kontoret skissat på 
nedanstående förslag, som skall kunna ligga till grund för en fördjupad analys i sin 
helhet eller på de delar som kommunstyrelsen finner lämpliga. 

En prioriteringsordning för lokalprojekten kan upprättas när ett inriktningsbeslut är 
fattat, förhoppningen är att det skall framgå i strategiska planen 2015-2017, som 
antas i juni 2014. 

Gymnasiet och arbetsmarknadsenheten 
Kungsängsgymnasiet (KSG) är i dag beläget på Kungsängsområdet i lokaler som inte 
är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Eftersom elevantalet har sjunkit 
så är även lokalytan för stor. Verksamhetens önskemål är att de teoretiska 
programmen flyttas upp till centralare delar i Sala, och att de praktiska programmen 
flyttas till Ösby Naturbruksgymnasium. 

Elevantalet på Kungsängsgymnasiet var hösten 2012 ca 446 elever och kapaciteten 
för hela skolan ligger på ca 1000 elever. Ösby Naturbruksgymnasium hade hösten 
2012 ett elevantal på 209 elever på gymnasiet och 37 elever på särskolan. 
Kapaciteten för skolan är 269 elever på gymnasiet och 39 elever på särskolan. 

Arbetsmarknadsenheten har verksamhet i Sörskogen, C-huset på KSG, 
Bergmästaren, Norra Esplanaden, Snickargatan 2 och Fabriksgatan 20. Det är 
angeläget att få ihop verksamheterna under "samma tak" för att få en både 
ekonomisk och verksamhetsanpassat arbetssituation. 
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Förslag: 

Ett nytt gymnasium, skulle kunna byggas på Silvervallen, eller annan anvisad plats i 
centrala Sala. Tillagningskök med matsal ser vi inte som ett måste då skolan bör ha 
gångavstånd till det befintliga storkök som finns på Vallaområdet. I stället för 
gymnastiksal bör det finnas bra lokaler för styrketräning, spinning, dans o s v och 
vid eventuella behov av bollsporter finns Lärkan och Idrottshallen som ett 
komplement. 

De praktiska programmen kan med fördel flyttas till Ö s by Naturbruksgymnasium. 
Flera av lokalerna på Ösby kan troligen samutnyttjas men det finns naturligtvis 
behov av både om- och tillbyggnader. Tekniska kontoret föreslår därför att en 
fördjupad utredning om användandet av lokalerna på Ö s by utförs och att en extern 
utredare utför arbetet efter givna direktiv. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan flyttas till KSG:s B-hus, där det finns bra 
anpassade verkstäder för Pallens och Karlagatans snickeris verksamheter. Övriga 
ytor i B-huset måste anpassas med bland annat hiss, så att båda våningarna kan 
användas. 

I KSG:s A-hus finns i dag en nyrenoverad aula med 250 platser, den skulle kunna 
användas till konsertsal. I entreplan finns i dag klassrum, personalrum, kontor och 
grupprum. Dessa kan användas till rum för kultursko lan, dans/rytmik, konst, teater 
och andra kulturevenemang. I D-huset finns en ljushall med cafe. Ljushallen kan 
även öppnas upp mot matsalen där det också finns ett nyrenoverat tillagningskök 
Det finns även bra parkeringsmöjligheter i direkt anknytning tilllokale rna. 

I C-huset finns i dag restaurangprogrammet Om detta program kommer att finnas 
kvar är idag oklart. Ett alternativ är programmet flyttar över till det nyrenoverade 
tillagningsköket i hus-B. En fördjupad utredning bör göras, för att konstatera om 
detta är möjligt. 

Särskogen och C-huset på KSG kan i och med detta försäljas. 

En omdisponering av skolförvaltningens lokaler på Drottninggatan kan komma att 
genomföras på grund av bl a öppna förskolans flytt till den blivande 
familjecentrale n. Därmed kan Benanderska gården ev försäljas. 

Högstadiet: 

Vallaskolan 

Högstadiedelen genomgick en renovering 2003-2004. Elevantalet var hösten 2012 
ca 330 elever, det optimala elevantalet är ca 360 elever och skolans kapacitet ligger 
på 400 elever. 
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Ekebyskolan 

Skolan har renoveringsbehov dels när det gäller anpassning för dagens pedagogik 
men även stora behov av kosmetisk renovering. Elevantalet var hösten 2012 ca 320 
elever, det optimala elevantalet är ca 360 elever och skolans kapacitet ligger på ca 
400 elever. 

Enligt skolförvaltningen så bör det finnas två högstadieskolor i Sala. Tekniska 
kontoret har ingen avvikande åsikt. 

Låg och mellanstadiet Sala tätort. 

Lärkbacksskolan 

Skolan består av tre byggnader varav två är inhyrda moduler. Det finns permanent 
bygglov på en av modulerna, men den andra måste tas bort under 2015. Elevantalet 
är relativ högt och lokalerna är trånga redan i dag, så när modulen tas bort kommer 
det att behövas mera lokalyta. 

Elevantalet var hösten 2012 ca 190 elever, det optimala elevantalet (med båda 
modulerna inräknade) är ca 175 elever och skolans kapacitet ligger på ca 210 elever. 

l vision Lärkan finns önskemål om att skolans lokaler skall användas till bland annat 
idrottsföreningarnas mötesrum, kanslier o dyl. 

Vallaskolan 

Låg och mellanstadiedelen har under lång tid varit i behov av renovering och 
ombyggnation. Det finns i dag ingen godkänd OVK i lokalerna och tillgängligheten är 
dålig. Investeringsbehovet är ca 30 milj kr. Elevantalet var hösten 2012 ca 215 
elever, det optimala elevantalet är ca 252 elever och skolans kapacitet ligger på ca 
308 elever. 

Åkraskolan 

Skolan har kapacitet för ett större elevantal. Det finns särskilda lokaler för 
fritidsverksamhet, och intill skolan finns en förskola. Detta medför att man i 
framtiden, vid behov kan samutnyttja vissa ytor. Lokalerna har troligen behov av 
viss om byggnation för att kunna tillfredsställa dagens pedagogik. Elevantalet var 
hösten 2012 ca 233 elever, det optimala elevantalet är ca 300 elever och skolans 
kapacitet ligger på ca 330 elever. 
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Ängshagenskolan 

Huset består av skola och förskola, vilket medför att verksamheten i framtiden, vid 
behov kan samutnyttja vissa ytor. l dag levererar KSG köket huvudrätten till 
Ängshagenskolans kök som sedan själva står för potatis/pasta/grönsaker och sallad. 
Elevantalet var hösten 2012 ca 173 elever, det optimala elevantalet är ca 168 elever 
och skolans kapacitet ligger på ca 182 elever. 

Förslag: 

Lärkbacksskolan får i nuvarande form inte plats när modulerna måste överges. 
skolverksamheten vill undvika att de kvarvarande lokalerna omvandlas till en f-3 
skola, eftersom det blir oekonomiskt att driva verksamhet i små enheter och att 
eleverna skulle behöva byta skola tre gånger under sin grundskoletid. Dessutom 
måste området runt skolan byggas om för att klara säkerheten för barnen vid 
lämning och hämtning, vilket också medför att säkerheten på sportfältsområdet 
måste ses över. 

Vallaskolans låg och mellanstadiet kräver mycket stora investeringar för att nå de 
basala kraven på tillgänglighet och ventilation, samt övriga önskemål om tidsenliga 
skollokaler som befrämjar samverkan mellan klasser och verksamhetsformer. 

Tekniska kontoret föreslår att modulerna på Lärkbacksskolan sägs upp för 
avflyttning och att Lärkbacksskolan används till föreningsverksamhet på 
Lärkanområdet Vidare föreslås att Vallaskolans låg och mellanstadiedel rivs och en 
ny skola som rymmer Valla och Lärkbacksskolan (ca 400 elever) byggs på 
Vallaskolans gård alternativt på Gärdestaområdet 

KSG:s kök har stor kapacitet och kan även fortsättningsvis förse Ängshagensskolan 
med huvudkomponenten. 

Låg/ mellanstadie och förskolor utanför Sala tätort. 

Möklinta skola/förskola 

Fastigheten består av skola och förskola. Mindre justeringar i lokalerna har gjorts 
under 2013. storleken på lokalerna räcker till för dagens elevantal. Elevantalet var 
hösten 2012 ca 54 elever, det optimala elevantalet är ca 90 elever och skolans 
kapacitet ligger på ca 110 elever. 

Kilboskola/förskola 

Fastigheten består av skola och en nyligen tillbyggd förskola. Det finns ett litet men 
fungerande tillagningskök Lokalerna kan användas flexibelt mellan skola och 
förskola och räcker till för dagens elevantal. Elevantalet för skolan var hösten 2012 
ca 85 elever, det optimala elevantalet är ca 80 och skolans kapacitet ligger på ca 80 
elever. 
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Åby skola/förskola 

Består av tre byggnader som innehåller skola, förskola, fritids och tillagningskök 
Lokalerna räcker väl till för dagens elevantal. Elevantalet för skolan var hösten 2012 
ca 33 elever, det optimala elevantalet är ca 70 och skolans kapacitet ligger på ca 70 
elever. 

Varmsätra 

I en tidigare utredning har det konstaterats att skolan är i stort behov av 
ombyggnation för bland annat tillgänglighet, energiförsörjning, säkerhet och matsal. 
Enligt skolförvaltningen är elevantalet osäkert, eftersom många i 
upptagningsområdet väljer skola i Sala tätort. Elevantalet för skolan var hösten 
2012 ca 94 elever, det optimala elevantalet är ca 120 och skolans kapacitet ligger på 
ca 120 elever. 

Ransta skola/förskola 

Förskolan är mycket trång och det finns en tillfällig modul som är mycket kostsam. 
Förskolan har också trängt ut en skolverksamhet som tidigare krympt, men nu är på 
väg att öka i omfattning igen. Då det är en gammal skola är verksamhetens lokaler 
ineffektivt planerade. Både förskolan och delar av skolan värms upp med 
direktverkande el. Förskolans tillagningskök levererar mat till skolans 
mottagningskök, vilket ur arbetsmiljösynpunkt är en dålig lösning. Eleventalet för 
skolan var hösten 2012 ca 106 elever, det optimala elevantalet är ca 140 och skolans 
kapacitet ligger på ca 170 elever. 

Kila skola 

Skolan har inget eget tillagningskök utan eleverna äter på Lindgården. Vård- och 
omsorgsförvaltningens verksamhet på Lindgården har flyttats till 
jakobsbergsgården, vilket medför att dessa lokaler står tomma och att endast kök 
och matsal används. Lokalerna i Kila skola räcker till för dagens elevantal. 
Elevantalet för skolan var hösten 2012 ca 109 elever, det optimala elevantalet är ca 
135 och skolans kapacitet ligger på ca 145 elever. 

Hedens skola 

Skolan har byggts till och tillgänglighetsanpassats under 2011. Köket har anpassats 
till ett tillagningskök under 2012. Lokalerna räcker till för dagens elevantal. 
Elevantalet för skolan var hösten 2012 ca 83 elever, det optimala elevantalet är ca 
85 elever och skolans kapacitet ligger på ca 100 elever. 
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CentralskolanjKlockarbo förskola, Västerfärnebo 

Skolan består av 8 byggnader varav 2 byggnader är uppsagda för avflyttning. Då 
byggnaderna är utspridda över ett stort område, finns i dag behov av att förändra 
och bygga om i delar av lokalerna. Projektering av detta pågår. Med mindre 
justeringar så räcker lokalerna till för dagens elevantal. Elevantalet för skolan var 
hösten 2012 ca 86 elever, det optimala elevantalet är ca 80 elever och skolans 
kapacitet ligger på ca 100 elever. 

Salbo förskola, Salbohed 

Förskolan har 1,5 avdelningar och ett stabilt elevantal. Lokalerna är något små för 
dagens elevantal. 

sätrabrunns förskola 

Förskolan har under en längre tid haft stora barngrupper som fördelats genom att 
delar av samlingslokalen Lugnet kunnat användas. Detta är långsiktigt ingen bra 
lösning, när det gäller barnens och personalens arbetsmiljö, då huset har stora 
renoveringsbehov. Även parkering och tillfart till förskolan har behov av 
förändringar då det i dag ej är optimalt för barnens säkerhet vid hämtning och 
lämning. 

Förslag: 

En genomgång med verksamheten på Åby skola bör göras för att se om 
fritidsverksamheten kan flyttas över i skolans och förskolans lokaler. På så sätt kan 
en byggnad försäljas eller på annat sätt avyttras. 

Då det är svårt att se hur elevantalet kommer att förändras under de närmaste åren 
på Varmsätra skola, anser tekniska kontoret, att det inte är försvarbart att påbörja 
en omfattande renovering av skolan. En plan bör upprättas av skolförvaltningen, 
som beskriver hur verksamheten fortsättningsvis skall bedrivas och därefter kan 
beslut tas om renoveringsbehovet 

En utredning om Ransta skolan/förskolas lokalbehov och byggnadernas 
renoveringsbehov pågår. Skola och förskola är i behov av större och mer anpassade 
lokaler, som kan användas flexibelt mellan skola/förskola/fritids. Då förskolan har 
det största renoveringsbehovet, kan ett alternativ vara att den rivs och en ny 
förskola byggs i direkt anslutning till skolan. Skolan byggs om och anpassas efter 
dagens byggnormer och verksamhetens pedagogiska behov. En sådan anpassning 
medför dock att skolan måste utrymmas under byggprocesse n, som i detta fall blir 
lång. Det är även svårt att anpassa gamla lokaler. Tekniska kontoret föreslår att en 
ny skola/förskola upprättas i Ransta, att förskolan rivs och att skolan med 
tillhörande gymnastiksal försäljs. 

Eftersom elevantalet i sätrabrunns förskola ökar föreslår tekniska kontoret att en 
större tillbyggnad på ca 200 kvm innehållande en avdelning, personalutrymmen och 
förråd uppförs, och att gården ses över när det gäller säkerhet, samt att en mindre 
tillbyggnad på ca 40 kvm uppförs på Salbo förskola. Detta skulle resultera i att båda 
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förskolorna får bra och anpassade lokaler samt för Sätrabrunns förskola även en 
säker utemiljö. 

Då det finns kapacitet på både KSG köket och Vallaskolans kök för att laga 
huvudkomponenten till Ängshagenskolan och avståndet mellan köket är relativ litet 
ser vi inget behov att bygga om Ängshagensskolans kök. 

Vård och omsorgsförvaltningen 

Brädgården 2, Pallprojektet, inhyrd lokal 

Lokalen är uppsagd och avflyttning har skett. Verksamheten ska samarbeta med 
Karlagatans snickeri, därför är det nödvändigt att hitta en lokal som kan användas 
av båda verksamheterna. Som en tillfällig lösning har Pallprojektet flyttat in i 
lokalerna på Gustavsborg 8. 

Gustavsborg 8, Karlagatans snickeri, inhyrd lokal 

Lokalen har en låg kallhyra, men då det är högt i tak och dåligt isolerat så blir 
värmekostnaden mycket hög. Lokalen är inte anpassad för den verksamhet som 
bedrivs. Fastighetsägaren har erbjudit kommunen att bygga om lokalen så att den 
blir varmare, tillgängligare och bättre anpassad. Detta får till följd att hyran kommer 
att bli betydligt mycket högre. Då inget annat alternativ finns i dagsläget har 
kontraktet förhandlats om och löper i dag på ett år i taget. Ett sådant avtal är mycket 
dyrt så verksamheten är i stort behov av nya och bättre anpassade lokaler. 

stadsträdgården 6, Hemtjänstens lokaler, inhyrd lokal 

Hemtjänstens verksamhet har flytta över till stadsträdgården l, detta medför att 
verksamheten tomställer lokaler i ovanstående fastighet. Kontraktet är uppsagt till 
kontraktstidens utgång 2014-10-31. 

Ekeby 1, Ekebygården, Sala 

Ekebygården består av l huskropp innehållande 34 st lägenheter, mottagningskök 
och matsal samt samlingsrum. 

Ekebygården är byggt som ett serviceboende och behöver anpassas till den 
målgrupp som kommer att nyttja lokalerna. 

Jakobsberg 1, Parklängan, Sala 

Lokalerna är anpassade till ett vård och omsorgsboende. I fastigheten finns ett 
nyrenoverat tillagningskök 

Jakobsberg 1, Ålängan, Sala 

Ålängan består av 37 lägenheter, 2 st kök med matsal samt små samlingsytor. 
Lokalerna behöver anpassas ur såväl brukar- som arbetsmiljö perspektiv. 
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Anrikaren 8, Gröna Villan, Sala 

Gröna Villan består av en huskropp som innehåller 5 st lägenheter, personalrum och 
samlingsrum. Huset används i dag som gruppbostad. Lokalerna är inte anpassade 
för den målgrupp som i dag nyttjar lokalerna. 

Kräftan 4, Solgatans gruppboende, Sala, inhyrd lokal 

Fastigheten förhyrs och används i dag som gruppboende. Enligt verksamheten så 
behövs boendet även i framtiden, men med en del ombyggnationer. Fastigheten har 
även en del underhållsbehov. 

Bergmästaren 20, Vård och Omsorgsförvaltningens kontorslokaler, inhyrd 
lokal 

Sala kommun har flera olika hyresavtal med olika uppsägningstider, från tidigast 
2014-10-31 till som längst 2016-10-31 

Klampenborg 2, Klampenborgs grupp boende, inhyrd lokal 

Sala kommun förhyr 3 st våningar för Vård och Omsorgsförvaltningens räkning. Det 
finns ett hyresavtal för våning l och 2 samt ett avtal för våning 3. Den målgruppen 
som i dag finns i lokalerna skall flytta till det nya äldreboendet 2014. Verksamheten 
vill sen behålla vån 1 och 3. Avtalet är uppsagt för villkorsändring och är under 
förhandling med Salabostäder. 

Kaplanen 1, Kaplanen, Sala, inhyrd lokal 

Avtalet är uppsagt för avflyttning till den 2014-09-30. De verksamheter som i dag 
finns i lokalerna kommer att flytta till det nya äldreboendet Om andra kommunala 
verksamheter skall nyttja lokalen krävs nytt hyresavtal. 

Lokalbehov 

• Behålla Solgatans gruppboende 

• Flytta Gröna Villans gruppboende till Klampenborg våning l 

• Ny servicebostad med baslägenhet och 5-6 tillhörande lägenheter 

• Nytt LSS boende på Klampenborg, våning 3 

• Nytt gruppboende 

• Utökning med ett Permanent Uppehållstillståndsboende (PUT-boende} om 
5-6 platser. 

Förslag 

En översyn av Ålängan, för att se vilka anpassningar som behöver göras för 
verksamhetens ökade behov av vårdinsatser. 

En översyn av Ekebygården, för att anpassa lokalerna till eventuellt serviceboende 
och/eller trygghetsboende. 

Omförhandla avtalet för våning 1 och 2 på Klampenborg, till att endast gälla våning 
1. 
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Köpa Solgatans grupp boende. 

Flytta Gröna Villans gruppboende till Klampenborg våning l. 

Nytt LSS boende till Klampenborg våning 3. 

Nytt PUT -boende i lokalerna på Gröna Villan 

Nybyggnation av gruppboende. 

Nybyggnation av LSS-boende. 

Fortsätta att hyra Bergmästaren 20 till Vård och Omsorgsförvaltningen, då det inte 
finns lokaler i egen regi som rymmer en så stor förvaltning, samt att lokalerna har 
ett lågt kvadratmeterpris. 

Hyra delar av Kaplanens entreplan till anhörigcentrum. 

Kultur och Fritidsförvaltningen. 

Kv Täljstenen 

2011 genomgick ungdomslokalen en om byggnation där bl a ventilationen 
åtgärdades. l den delen av huset där museum, cafe och samlingslokaler är belägna 
finns i dag ingen godkänd ventilation och värmen räcker inte till så lokalerna måste 
kompletteras med elektriska byggfläktar under vinterhalvåret. Museet saknar även 
en klimatanläggning. Det övre våningsplanet är ej tillgängligt, det finns också 
nivåskillnader som försvårar en tillgänglighetsanpassning. 

Lärkan 

Verksamhetens behov på området är flera omklädningsrum, läktare till 
friidrottsarenan samt konstgräsplanen, flera mindre fotbollsplaner, bandyplan, 
maskinhall samt en ny sporthall. Allt detta finns beskrivet i "Vision Lärkan". Medel 
för byggnation av omklädningsrum och läktare finns i investeringsbudget 2014. 

Badhuset 

Badhuset byggdes 1981. Utredningar har gjorts för att få fram underhållsbehov och 
kostnader för bassänger och övriga ytor i fastigheten. Bassängerna bör kläs in med 
rostfritt stål, behov finns även för en rekreationsbassäng. Kostnaden för detta är ca 
28 000 tkr. Den tillhörande träningshallen är redan renoverad, men det kvarstår 
vissa rörarbeten och ventilationsåtgärder. Övriga delar av fastigheten har stora 
underhållsbehov till en kalkylerad kostnad av ca 32 000 tkr. Den totala 
ombyggnadskostnaden är ca 60 000 tkr. 

Idrottshallen 

Sala idrottshall är ursprungligt från 1961. Under åren har mindre om byggnationer 
och framför allt anpassningar av funktioner skett av anläggningen. Under början av 
2000 gjordes en reinvestering av ventilationsanläggningen. 
Ventilationsanläggningen klarar idag inte ställda myndighetskrav på luftväxling i 
hallen. 2011 skedde en större renovering av stora hallens golv samt läktare. 
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Resterande delar av fastigheten har kvar samma standard som vid nybyggnationen 
1961 och har därför ett stort underhålls och ombyggnadsbehov för att skapa en 
modern och fungerande idrottsanläggning anpassad till dagens idrott samt 
myndighetskrav och behov. En kostnadsbedömning av detta har utförts och 
slutsumman ligger på ca 51 000 tkr. 

Övriga lokalbehov för Kultur och Fritidskontoret. 

Mindre idrottslokaler för dans, kampsporter o dyl. Dessa lokaler behöver inte finnas 
i direkt anslutning till befintliga idrottshallar men måste ha tillgång till 
omklädningsrum och duschar. 

Fler samlingslokaler som är uthyrningsbara till bl a föreningar, teaterlokaler 
(Cameleonterna förhyr i dag en lokal för ca 300 tkr/år) och kommuninnevånare att 
användas till di v festligheter. 

Förslag 

En ombyggnation av värme och ventilation utförs i Täljstenen och en 
klimatanläggning installeras i museet. Fastigheterna ses även över exteriört. K v 
Täljstenen kan då användas som kulturkvarter året runt, med museum, 
cafeverksamhet, ungdomsverksamhet, utställningar, hantverksverksamhet o s v. Det 
övre våningsplanet kan användas till exempelvis förråd eller andra ej publika 
verksamhetsutövande n. 

Omklädningsrum samt läktare till friidrottsarenan och konstgräsplanen på 
Lärkanområdet byggs under 2014. Badhuset renoveras enligt framtagen kalkyl och 
en idrottshall som dockas på befintlig byggnad uppförs. Ett annat alternativ på 
området kan vara att ett nytt badhus uppförs, och det befintliga badhuset byggs om 
till en idrottsanläggning som kan användas till bl a gymnastik, kampsporter, 
handikappidrott o s v. Det sistnämnda förslaget bör dock utredas för att se om det är 
möjligt att utföra en sådan om byggnation. 

En utredning av dagens behov i Idrottshallen samt en etappindelning bör utföras 
innan beslut tas om investeringsbehovet. 

Mindre idrottslokaler för bland annat dans, teaterverksamhet, barngymnastik och 
kampsporter kan skapas i Kungsängsskolans lokaler om gymnasiet flyttar in i nya 
lokaler eller i badhuset om det byggs ett nytt badhus. 

Hyra delar av Kaplanens entreplan till bl a Föreningarnas hus. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Öriga lokaler 

Möklinta Prästgård 1:31, Åsgården, Möklinta 

Lokalyta ca 3650 kvm, varav 3000 kvm är outhyrt. Den verksamhet som i dag 
bedrivs i lokalerna är hemtjänst, vävstuga och hantverk samt vandrarhem. På 
fastigheten finns även en huskropp som innehåller 7 st lägenheter. Två lägenheter 
på 4 rum och kök är uthyrda, 5 st lägenheter på l rum och kök står tomma och är i 
behov av renovering. Intresset för att hyra små lägenheter i Möklinta är mycket litet. 

Tekniska kontoret har uppvaktats av en fastighetsägare i Sala för ett eventuellt köp 
av hela fastigheten. 

Kila Prästgård 1:10, Lindgården, Kila 

Lindgården består av 3 st huskroppar. 

Hus l består av 24 st lägenheter, tillagningskök och matsal som även nyttjas av Kila 
skola, kontor, personalrum samt flera samlingsrum. 

Hus 2 består av 2 st lägenheter på ca 100 kvm vardera. 

Hus 3 består av 2 st lägenheter på ca 45 kvm vardera. 

l hus 2 och 3 finns externa hyresgäster med tillsvidareavtaL 

Vid en försäljning måste hänsyn tas till Kila skolas behov av kök och matsal. 

Förslag 

Tekniska kontoret föreslår försäljning av Åsgården i Mö klinta, då det inte finns 
något behov av kommunal verksamhet i lokalerna. 

På grund av att Lindgården har ett tillagningskök och en matsal som används av Kila 
skola, kan det vara svårt att försälja fastigheten. Däremot kan kommunen tillsvidare 
hyra ut lokalerna till en passande verksamhet, och därmed behålla kök och matsal 
för eget behov. 

slutsats 

Fastigheter som kan försäljas: 

Mö klinta Prästgård 1:31, Åsgården, Mö klinta. 

Rektorn 4, Sörskogen, Sala. 

Verdandi 17, C-huset Kungsängsgymnasiet, Sala. 

Åby 10:1, Åby skola, Fritids, Saladamm 

Bergwerdien 9, Bellanderska gården, Sala 

Fastigheterna värderas och försäljas via mäklare. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Fastigheter som kan hyras ut: 

Kila Prästgård 1:10, Lindgården, Sala 

Lokaler som kan sägas upp: 

Kristina 4:2, Lärkbackssko lan, Sala. Två modulbyggnader 

Klampenborg 2, våning 2 

Kräftan 4, Solgatans gruppboende. 

Inköp /nybyggnation 

Köp av Kräftan 4, Sala, solgatans gruppboende. 

Ny Gymnasieskola i centrala Sala. 

Ny låg- och mellanstadieskola i centrala Sala. 

Nytt gruppboende i Sala. 

Nybyggnation av LSS-boende. 

Om och tillbyggnad av Ransta skola/förskola, alternativt nybyggnation. 

Ny idrottshall på Lärkan 

Tekniska kontoret 

Åsa Eriksson Göran Åkesson 
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Lokalplanering 

Sala kommun förfogar över en stor mängd lokaler där en samordnad 
lokalförsörjning är ett viktigt instrument för att styra lokalförsörjningen utifrån 
kommunekonomiska och strategiska överväganden. 

Idag ansvarar Tekniska kontoret/Lokalförvaltarna för fastighetsförvalting och 
lokalförsörjning till kommunens verksamheter. Idag hanteras ca 150 kommunägda 
huskroppar, med en yta av ca 150 000 kvm, och till en nettokostad, drift, på ca 
145 mkr. Därutöver tillkommer externt förhyrda lokaler, i dagsläget ca 20-25 st. 

Sala kommuns ekonomi och verksamhetsstyrning innebär att nänmderna för fram 
behov av investeringar och förändrat lokalbehovsprogram till budgetberedningen 
för behandling i samband med årlig hantering av strategisk Plan. 
Kommunfullmäktige beslutar på förslag från kommunstyrelsen om kommunens 
lokalbehovsprogram för de kommande tre till fem åren. Under löpande år kan 
förändringar av objekt ske inom lokalprogrammet Det beslutas i förekommande 
fall av kommunstyrelsen. Smärre förändringar inom ramen för budget sker 
löpande under året av lokalförvaltarna. 

Styrning och organisation av lokalfrågorna har varit ett ständigt återkommande 
fråga i Sala kommun. Flera olika förslag och lösningar har genom åren framförts 
och prövats. Nu föreligger en redovisning av lokalplanering utifrån uppdrag till 
kommunstyrelsens förvaltning i juni 2013 "att presentera förslag till hur 
förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för ett bättre 
resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter som ej 
behövs för kommunens verksamheter". 

Tekniska kontoret/Lokalförvaltarna har, i samråd med respektive 
förvaltningsledning, upprättat en företeckning av berörda fastighetsobjekt och 
lokalanvändning samt förslag till framtida lösningar. Dessutom finns en 
förteckning av fastigheter som kan försäljas, hyras ut, externa lokaler som kan 
sägas upp samt behov av inköp/nybyggnation. 

Man påpekar att en prioritetsordning för lokalprojekten kan upprättas när ett 
inriktningsbeslut är fattat, förhoppningen är att det skall framgå i beslutad 
Strategisk Plan 2015-2017. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sa!a 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter 
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad 

att försälja i lokalutredningen upptagna fastigheter och erbjuda alternativa 
verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster 

att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda 
möjligheterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4 

att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda 
möjligheterna att där skapa trygghetsboende 

att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i 
Strategisk Plan 2015-2017 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 
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RAPPORT 

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Ols
området. 

Dpb: 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att 
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om Måns Ols 
utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som 
uppkommer vid genomförandet. 

; 

Tekniska kontoret förordar att en eventuell byggnation av fiskebrygga kopplas 
samman med etapp fyra i utvecklingen av Måns Ols-området. Det är viktigt att få ett 
helhetsgrepp över hela området, så att investeringen harmoniera med övriga 
åtgärder. 

Måns Ols-området är en del av gruvans vattensystem och stranden norr om 
utvärdshuset har dammvallar som kan klassas som riskobjekt för ett eventuellt 
dammgenombrott Där är det olämpligt att anordna en brygga som ska förankras i 
dammvall en. 

Förslaget till en eventuell brygga är därför en flytbrygga som kan ligga kvar året 
runt och förankras med kätting och tyngder för att inte påverka dammvallen. Det är 
viktigt att vald placering av bryggan kommuniceras med sakkunnig personal på 
tekniska kontoret. 

Investeringskostnaden för den bryggtyp som tekniska kontoret har tittat på, uppgår 
till ca 75 tkr och driftskostnaden uppskattas till ca 5 tkr/år. Man måste vara beredd 
på att det kan bli en del skadegörelse på den här typen av anläggning. 

Tekniska kontoret kan ta hand om driftansvaret för bryggan 

TEKNISKA KONTORET 

Göran Åkesson 
chef för tekniska kontoret 

Göran Åkesson SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 Chef för tekniska kontoret 
Fax: 0224-188 50 

733 25 sala tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Tekniska kontoret 
goran.akesson@sala.se 

Direkt: 747 401 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Landsbygdssäkra politiska beslut i Sala kommun 

Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram 
riktlinjer l checklista som synliggör konsekvenserna för landsbygden av kommunala 
politiska beslut. Landsbygdsperspektivet kan vävas in i beslutsprocessen genom frågor 
ställs i en checklista som; 

Innebär beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 
Innebär beslutet att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 
Ökar eller minskar tillgången till god service? 

Förslag 
En checklista (bilaga l) skall fyllas i vid beredning av ärenden som det skall fattas 
politiska beslut om. Bilagan läggs in i kommunens mallsystem. Nämndsordförande 
ansvarar för att checklistan finns med när beslut skall fattas. Kommunstyrelsens 
ordförande implementerar checklistan och innebörden av den till samtliga 
ordföranden i nämnder och utskott. Kommunchefen implementerar checklistan och 
innebörden av den till samtliga förvaltnings- och kontorschefer och vid behov även 
till nämndsekreterarna. 



KOMMUNSTYRELSEN 
LEDNJNGSUTSKOTTET 

CHECKLJSTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

ÄRENDE 
Skrivhär ... 

l (l) 
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CHECKLISTA 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltmng 

Ink. 2014 -03- 2 o 
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Kommer beslutet att Innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, nu 
eller l framtiden? 

JAD NEJD 

På vilket sätt? l Varför Inte? 
Skrivhär ... 

VID JA SKA FÖLJANDE FRÅGOR BESVARAS 

1. Innebär beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på 
landsbygden? 
På vilket sätt? /Varför Inte? 

Skrlv här ... 

2. Innebär beslutet att det skapas Her eller färre jobb på 
landsbygden 1 

På vilket sdtt? l Varför inte? 

Skrlv här ... 

3. Innebär beslutet att det ökar eller minskar tillgången till god 
service på landsbygden? 

På vilket sätt? l Varför Inte? 

Skriv här ••. 

Övrig påverkan som det bör tas hänsyn till 

Skrlv här ... 

JAD NEJD 

JAD NEJD 

JAD NEJD 

JAD NEJD 
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MISSIV 

Kartläggning av hur det förebyggande arbetet inom förskola/skola 
bedrivs. 

Ärende 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 4 juni 2013 uppdrogs skolförvaltningen att 
göra en kartläggning av hur det förehyggande arbetet inom förskola/skola bedrivs 
sett i perspektivet barn och ungdomars psykiska hälsa samt presentera förslag till 
förbättringsåtgärder. 

Nulägesorientering 
Arbetet pågår i frågan. Under hösten 2013 genomfördes en kartläggning med 
tillhörande beskrivning av pågående verksamheter som syftar till att främja barn 
och ungdomars hälsa i Sala kommun, se m. Sedan januari 2014 är biträdande 
skolchef tillika enhetschef för elevhälsan i Sala kommun. I uppdraget som 
biträdande skolchef ligger ett översynsarbete som ska belysa styrkor och 
utvecklingsområden inom elevhälsan. Arbetet ska resultera i ett förslag till hur 
elevhälsoarbetet bör bedrivas och organiseras i kommunen. Detta arbete beräknas 
vara klart efter sommaren 2014. 

Henric Sjöblom 
Biträdande skolchef 



Kartläggning och beskrivning av verksamheter för att främja barn och ungdomars hälsa inom skolförvaltningen sept. 2013 
Verksamheterna är indelade i Förebyggande, Förebyggande eller tidiga, Tidiga, Tidiga eller behandlande och Behandlande 

En generell slutsats som flera forskare dragit är att regelbunden skolgång, lärande och framsteg i förmågor och kunskapsinhämtande i sig 
är en oerhört viktig faktor för psykiskt välmående liksom framtidshopp. 

Fth <0hjggande 

Verk Beskrivning av verksamhet Medaktörer 
RIK-skolan RIK- rörelse idrott kultur. Skolår 1-3. Bygger på att föreningarna kommer in i skolan l tim i veckan i 2 veckopass. KFF, föreningar 

Aktiviteterna ligger på skoltid och kommer varje elev till del. Här får man prova på allt från schack till ishockey. 

Simskola Vi har alla barn i åk.2 i Sala kommun i simundervisning 30 tillfällen sammanlagt på två terminer. Nyinflyttande KFF 
barn får komma och simma upp hos oss och träna om så behövs. Har simskola för alla särskalebarn från låg till 
högstadiet. 

Öppna Förskolan Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar inte arbetar eller studerar. Öfsk driver också föråldragrupper för BVC, RT, KFF 
förstagångsföräldrar och föräldrar till ettåringar. Temana kan vara: barnmat, sömn, vaccinationer, barnsjukdomar, 
egenvårdsråd och lekens betydelse. Ordnar ibland riktad föräldrautbildning till utvald grupp eller kring ett särskilt 
tema. 

Förebyggande eller tidiga 
FUP-gruppen Förebyggande ungdomspaket. Nätverk som sammankallas av ungdomslokalen/alkohol- och drogsamordnaren. KFF, VOF/IFO, TKF, 

Gemensam planering inför ungdomshelger, skolavslutning, avstämning av läget bland ungdomar (finns RTJ, polisen, Sv. 
skadegörelse, gängbildning, vilka frågor är viktiga nu). kyrkan 

skolsköterskor Alla skolenheter har tillgång till skolsköterska för varje vecka. skolsköterskan utför lagstadgade hälsokontroller 
som innehåller både medicinska och psykologiska inslag. Ssk har en viktig roll i att fånga upp elever som mår 
dåligt .. Vid behov slussar ssk vidare till andra professioner inom Elevhälsan och/eller till mottagning på 
landstinget. Heltidsmått för ssk i grundskolan är ca 700 elever, 1250 i gymnasiet. 

Tidiga 
D isa Riktat till tjejer, depressionsförebyggande, förändra negativa tankemönster, hantera stress. Används av r M elevhälsopersonal på högstadiet och gymnasiet. 
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Livskunskap på IM, På IM obligatoriskt ämne. Ska hjälpa eleverna till bra vuxenliv. Inom LK: sju-20, manualbaserad metod för att Uvskunskapslärare 
sju-20 arbeta med relationer o värderingar och ibland 

Ungdomskonsulent 
jpraktiksamordn., 
och skolsköterska 

ART Agression Replacement Training. KBT-rnetod. Används i mån av tillgång till utbildad personal. skolteamet 

skolteamet Konsultativt samarbete med familjer, elevvård och socialtjänst för att möta och mota bekymmer tidigt. VOF står för 50%. 
Handledning av personal ur ett grupputvecklingsperspektiv. 

Specialpedagoger i Pedagogisk handledning av personal -i grupp eller enskilt, 
Centrala kartläggning av grupp/enskilt barn, analys, förslag till åtgärder, medverka vid upprättande av handlingsplan alt. 
Resursteamet (CRT) åtgärdsprogram. Vid behov kopplas andra professioner till. 

Utreder grava läs- och skrivsvårigheter. 
Direkthandledare i En person med lång erfarenhet från resursskolearbete kan bistå lärare eller elevassistenter med att observera 
CRT samverkan mellan vuxen och elev och utifrån observationerna resonera kring framgångsrika förhållningssätt. 

Föräldrar blir alltid informerade och oftast involverade i sådant arbete. 

Emmylunds förskola, En färskoleavdelning med något färre antal barn än andra avdelningar och med personal som har god kompetens 
språkavdelning om barns språkutveckling. Handledning ges av talpedagogen från CRT. 
Kuratorer Kuratorer finns stationerade på kommunens två högstadieskolor samt gymnasiet. De arbetar vid behov över hela 

grundskolan. Kurator arbetar framför allt med elevernas sociala sidor och många gånger med att koppla samman 
skola och hem för ett gemensamt stödjande av elevens skolgång. 

Specialpedagoger l Specialpedagoger l speciallärare är den lärarkategori som främst arbetar med att stötta elever som har någon 
speciallärare form av inlärningshinder. De har kompetens att planera skolarbetet så att det passar elevers individuella 

svårigheter. 

Tidiga eHer beh:mdlamiP 
Familjepedagogen i Familjepedagogen fokuserar på att utveckla samspelet mellan barn- föräldrar, föräldrar- föräldrar och personal 
CRT -föräldrar. Arbetet handlar alltså om att utveckla den vuxnes olika möjligheter att bemöta barnet utifrån barnets 

behov och på dess utvecklingsnivå. 
Talpedagog i CRT Talpedagogen erbjuder språkutredningar, analys och bedömning av barns tal och språkutveckling, språkarbete 

med elever enskilt eller i grupp. Hon ger också Information och handledning tilllärare och föräldrar och deltar i 
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utformning av stödåtgärder. Screenar alla elever i förskoleklass. 

Motorikpedagog i Motoriska svårigheter är ofta förknippade med svag självkänsla och därför är det viktigt att även kunna hjälpa 
CRT elever med motorikproblematik. Träning både med pedagogen och efter givet program hemma. Elever med 

vattenskräck och/eller ej simkunniga elever äldre än 9 år, kan motorikpedagogen hjälpa med undervisning i 
simhallen. 

skolpsykologer i CRT Arbetar med att göra skolan anpassad till alla elever. Samtal med elever, lärare och föräldrar samt övrig 
elevhälsopersonal för att finna arbetssätt och som fungerar bra för elever med olika slag av funktionshinder. 
Behöver ibland göra utredningar för att bedöma utvecklingstakt eller behov av särskilda åtgärder. 
Handleder lärare enskilt eller i grupp kring förhållningssätt kopplat till barn med särskilda svårigheter i 
inlärningen eller i behov av annat särskilt stöd. 

Särskilda Elever med allvarliga beteendeproblem som hindrar inlärning och social samvaro i skolan kan erbjudas plats i den 
undervisnings- särskilda undervisningsgruppen Klövern. Det kan bli aktuellt när skolan prövat att hjälpa eleven med olika 

grupper metoder men utan framgång. En förutsättning för att bli antagen till Klövern är att elevens föräldrar accepterar 
att delta i det samarbete med gruppens personal som är en viktig del av konceptet. Målsättningen för arbetet är 
en återgång till klassen inom ett till två år. 
För elever i högstadieålder med betydande funktionshinder inom autismspektrat kan skolgången förläggas till en 
särskild undervisningsgrupp på Vallaskolan, A-gruppen. Hög lärartäthet, lärarnas kunskap om elevernas behov 
och krav på inlärningssituationerna och mycket tydliga rutiner utmärker denna grupp. 
För elever som av olika anledningar varit frånvarande lång period, oftast utan medicinsk anledning, finns en 
undervisningsgrupp kallad Passagen. Här får eleverna hjälp att våga sig tillbaka till skolan genom att ta ett litet 
steg i taget. Verksamhet 3 dgr/vecka, 2 pedagoger samtidigt i arbete. 
På Åkraskolan, Ekebyskolan och Vallaskolan finns särskilda undervisningsgrupper för nyanlända elever från andra 
länder, så kallade förberedelseklasser. Där får elever med andra modersmål än svenska intensiv introduktion i 
svenska språket som kallas elevens andraspråk trots att det kan vara det tredje, fjärde eller femte språk som 
eleven lär sig. De flesta elever går i förberedelseklass ett år. 

stacken, liten stacken är en avdelning i förskoleverksamheten som tar emot barn som har stora svårigheter att vistas i en 
avdelning på Ekeby normalstor barngrupp. Det kan bero på att de har olika former av funktionshinder som försvårar deras sociala 
förskola utveckling. Personalen på Stacken samarbetar tätt med föräldrarna. Ofta sker också samarbete med BVC och 

Vård och omsorg. 4 platser för barn 1-5 år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/ 

Strategisk Plan 2014-2016- uppdrag till styrelse och nämnder 
Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-2, § 156 
jfr Reviderad Bilaga KS 2013/140/2, Socialdemokraternas reviderade förslag till 
Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 
)fr Bilaga KS 2013/140/5, Alliansen förslag till strategiskplan 2014-2016 för Sala 
kommun 
)fr Bilaga KS 2013/140/7, Salas Bästas förslag till Budget 2014 och 
Verksamhetsplan 2015-2016 
Jfr Bilaga KS 2013/140/8, Vänsterpartiets förslag till budget och plan 2014-2016 
jfr Bilaga KS 2013/140/9, kommentarer och yrkanden från Miljöpartiet angående 
budgetförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre
plan för perioden 2015-2021 under 2014, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013. 

Carol a Gunnarsson (C) 
bifall till Per-Olov Rapps yrkanden, samt 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska 
partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen ska se ut från och med l januari 2015, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet 
upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på 
fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens 
ledningsutskott i september 2013, 
iill i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning 
av Sala kommuns bostadsarrenden och hyreslägenheter, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för 
ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter 
som ej behövs för kommunens verksamhet, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns 
lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bland 
annat mindre lämplig arrondering, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för 
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förnyelsebart bränsle, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera 
alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag 
om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en 
högre kvalitet, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag 
för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde. 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen 
verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en 
uppdelning av verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium kan göras mellan 
skolans verksamhet och driften av lantbruket, 
iill uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande 
arbetet inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars 
psykiska hälsa samt presentera förslag till f6rbättringsåtgärder, samt 
iill uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV 
kan införas även vad avser omsorgstjänster. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkanden, med undantag av sista att-satsen om LOV, på 
vilken han yrkar avslag. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carol a Gunnarssons yrkanden, 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande om äldreplan, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
iill kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja en utredning av vilka 
offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med 
utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta, 
att salabostäder involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att vara 
intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen större 
möjligheter att fä större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns vidare 
bostadsutveckling och minskar salabostäders risk av underbeläggning under låg
konjunktur samt frigör kommunens bundna kapital, att redovisas för kommunstyr
elsen senast i december 2013, 
iill utredningen av hur Sala Silvergruvas fastigheter och lokalförvaltningarna kan 
sammanföras i ett gemensamt bolag presenteras av kommunstyrelsens förvaltning i 
samband med att Sala Silvergruva delas upp i två bolag, att redovisas för kommun
styrelsen i december 2013, 
iill en långsiktig kommunal skolplan tas fram tillsammans med facken f arbets
grupper, föräldraråd, samt elevråd och föreningsliv, som utgår från kommunens 
satta vision, statligt uppsatta mål och möjliga förbättringsområden och att planen 
skickas ut på remiss till alla politiska partier och presenteras för kommunstyrelsen 
till nästa strategiska plan i juni 2014, 
iill det skapas en plan för idrott och motion, liknande kulturplanen, där Salas mål för 
idrott, motion och fritidsverksamhet sätts utifrån kommunens vision, tillsammans 
med föreningslivet och näringslivet under 2014 där kommande investeringar plane
ras in för utveckling av idrott och motion, att alla partier får lämna remissvar samt 
att allmänheten får tycka till, 

(] . w/ 
·-,~../ 

Utdragsbestyrkande 

30 (40) 



Justerandes sign 

forts§ 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

!ill arbetet med en kommunalövergripande Översiktsplan ges högsta prioritet och är 
klar till 2015, samt att en fördjupande infrastrukturplan och miljöplan görs i sam
band med denna översiktsplan som påvisar vilka infrastruktur jmiljösatsningar som 
Sala kommun ska arbeta med att få igenom lokalt, regionalt och nationellt, 
!ill Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra 
fler resurser inom folkhälsa, och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även 
vård och omsorg samt skolan, kultur och fritid och kostenheten ingår med inriktning 
på de statliga folkhälsomålen nedbrutna till kommunala åtaganden. 

Alette-Marie Lindgren (S) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande om en folkhälsop lan. 

Per-Olov Rapp (S] yrkar avslag på Hanna Westmans yrkanden. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande om äldreplan, 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande om arbetsgrupp för presentation av förslag 
hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska se ut från 2015, 
samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att utreda vilka konsekvenser den fria etableringsrätten får gällande förskolor. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande om en folkhälsop lan, samt 
att kornmunstyrelsen beslutar 
att ekonomikontoret får i uppdrag att med grund i 2012 års bokslutta fram en 
prognos för hur kostnader, intäkter och investeringar skulle kunna se ut om det 
varje år till och med 2024 flyttade in 150 personer netto per år, där minst en person 
per familj är förvärvsarbetande. 

Proposition 

Ordföranden ställer Carola Gunnarssons yrkanden mot avslag, med undantag av 
sista att-satsen om LOV, och finner yrkandena bifallna. 

Ordföranden ställer Carola Gunnarssons yrkande om LOV mot avslag och finner 
yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Carola 
Gunnarssons yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Gunnel Söderström 
(V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M], Lars Alderfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Allan Westin (M) och Hanna Westman (SBÄ)]. Yrkandet är således 
bifallet. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om offentliga/privata samverkans
former i samband med utbyggnaden av Lärkan mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om salabostäder mot avslag och 
finner yrkandet avslaget 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Hanna 
Westmans yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Gunnel Söderström 
(V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Al derfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Allan Westin (M} och Hanna Westman (SBÄ}]. Yrkandet är således 
bifallet 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om Sala Silvergruvas fastigheter mot 
avslag och finner yrkandet avslaget 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en långsiktig kommunal skol
plan mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en plan för idrott och motion mot 
avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en kommunövergripande över
siktsplan mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en folkhälsoplan mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Hanna 
Westmans yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 4 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S)] och 10 nej-röster[Carola Gunnarsson (C}, 
Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M}, Lars Alderfors 
(FP), Eva Axelsson (KD), Allan Westin (M) Hanna Westman (SBÄ), Alette-Marie 
Lindgren (S) och Monica Fahrman (MP)], samt 1 avstår från att rösta [Gunnel 
Söderström (V}]. Yrkandet är således bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Gunnel söderströms yrkande om den fria etablerings
rätten mot avslag och finner yrkandet avslaget 

Ordföranden ställer Monica Fahrmans yrkande om uppdragtill ekonomikontoret att 
ta fram en befolkningsprognos mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013·06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre· 
plan för perioden 2015-2021 under 2014, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013, samt 

iill under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska 
partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen ska se ut från och med l januari 2015, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet 
upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på 
fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens lednings· 
utskott i september 2013, 

iill i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning 
av Sala kommuns bostadsarrenden och hyreslägenheter, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen· 
tera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för 
ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter 
som ej behövs för kommunens verksamhet, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns 
lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bland 
annat mindre lämplig arrondering, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen· 
tera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för 
förnyelsebart bränsle, 

sill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera 
alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag 
om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en 
högre kvalitet, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag 
för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen 
verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt, 

l Utdragsbestyrkande 
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ill! uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en 
uppdelning av verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium kan göras mellan 
skolans verksamhet och driften av lantbruket, 

lill uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande 
arbetet. inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars ' 
psykiska hälsagaffil:presefiteFf!llf'Sl~~tm'rtf!läffrlilgsåtgärder, , 

ill! uppdra till vård· och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV 
kan införas även vad avser omsorgstjänster, 

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja en utredning av vilka 
offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med 
utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta, 

att salabostäder AB involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att 
vara intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen 
större möjligheter att få större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns 
vidare bostadsutveckling och minskar salabostäders risk av underbeläggning under 
låg-konjunktur samt frigör kommunens bundna kapital, att redovisas för 
kommunstyrelsen senast i december 2013, samt 

ill! Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra 
fler resurser inom folkhälsa, och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även 
vård och omsorg samt skolan, kultur och fritid och kostenheten ingår med inriktning 
på de statliga folkhälsomålen nedbrutna till kommunala åtaganden. 

Reservationer 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S) 
och Alette-Marie Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkan
den. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
juneAnn Wincent 
Silvana Enelo-janssan 
kommunens nämnder/förvaltningar/kontor 

bfJ !3tJ610 

j Utdragsbestyrkande 

l 

34 (40) 



§9 

Justerandes sign 

Ink. 2014 -02- 2 1 
Aktbilaga 

;-,-·t_, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS· OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 
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Förskolorna i Västra området 

INLEDNING 

Dnr 2014/203 

Förskalesituationen i Västra området behöver närmare belysas. Detta efter propåer 
från befolkning och vårdnadshavare som signalerat utbyggnadsbehov, främst i 
Salbohed. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/7/1, förskolorna i Västra området. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att ta upp frågan om förskola i Salbo till beslut på dagens möte. 

att överlämna skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till 
kommunstyrelsen och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast 
inleds. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkanden. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

ill!.Överlämna skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till 
kommunstyrelsen och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast 
inleds. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ÄRENDE B 
BILAGA BLN 2014/7/1 

BENNY WETIERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

Förskolorna i Västra området 

Bildnings- och lärandenämnden 
salakommun 

Förskalesituationen i Västra området behöver närmare belysas. 
Detta efter propåer från befolkning och vårdnadshavare som signalerat 
utbyggnadsbehov, främst i Salbohed. 
Nedanstående tabell bygger på skolornas upptagningsområde och baseras på de 
uppgifter som finns i folkbokföringsregistret KIR per 20 januari 2014. De tar inte 
hänsyn till syskonförtur eller önskemål om placeringar. Inte heller nyttjandegraden. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kilbo s 11 7 14 11 lO 2 60 

Salbohed 6 2 9 9 6 8 11 51 

sätrabrunn 9 s 12 7 14 6 lO 63 

Västerfärnebo 16 9 12 7 9 7 8 68 

44 

43 

49 

43 

Totalt 36 27 40 37 40 31 31 179 

2012 och 2013 har det alltså varit lite mindre kullar än tidigare år, om man ser tiil 
det totala området. 
Det är egentligen ogörligt att bygga en prognos på ett så litet underlag. Det är alltså 
en stark invändning, men om man trots detta ändå skall göra en framskrivning av 
förväntade kullar i områdets olika delar, så har vi valt att använda snittet födda per 
årskull i respektive upptagningsområde. Kilbo får då 9, Salho 7, sätrabrunn 9 och 
Västerfärnebo 10 per årskuil kommande år. Redovisningen ovan visar med all 
önskvärd tydlighet att svängningarna inom en så begränsad population är stora. 
Resultatet för denna prognos för kommande p!anperiod, med alla de nödvändiga 
invändningar och reservationer som måste göras, ser då ut så här: 

Antal barn l fsk-
åldern i respektive 
UJ!~taG!_!ingsområde 

2012 2013 2014 prognos prognos prognos 
2015 2016 2017 

Kil bo 48 53 44 46 41 39 

Salbo 32 34 43 41 39 40 

sätrabrunn 47 44 49 46 48 43 

Västerfärnebo 53 44 43 41 44 45 

Totalt l området 180 175 179 174 172 167 

Det här är alltså antalet barn. Vi kan utifrån erfarenhet räkna bort cirka 10-15 
procent, eftersom 85 % är den genomsnittliga nyttjandegraden i förskolan. 
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skolförvaltningen 

Kilbo kommer atttappa runt 14 barn, Salbo runt 6, Sätrabrunn med l och 
Västerfarnebo öka med l mellan hösten 2013 och hösten 2017, baserat på 
populationen. skillnaderna blir något mindre om man istället ser till den förväntade 
nyttjandegraden, men det handlar om decimaler. 
jämförelsen tar inte hänsyn till när barnen är födda och därmed tidigast kan bli 
aktuella för förskola. För enkelhets skull bedöms huvudparten av föregående års 
kull blir inskrivna inför eller under hösten. 
Materialet indikerar att Salbo även långsiktigt kan vara underdimensionerad, om 
man tar hänsyn till var folk bor. 
Det blir ännu starkare om man tar hänsyn till var föräldrarna vill ha sina barn. 
Berörd förskalechefs erfarenhet är att efterfrågan på platser i Salbo är något högre 
än vad upptagningsområdet betingar. En förklaring kan vara att Salbo ligger nära en 
vägkorsning som många passerar till och från sitt arbete. Den som bor i utkanten av 
exempelvis Västerfärnebo kan få en omväg till den förskola som ligger i det egna 
upptagningsområdet. 
Samtidigt ser ni att barnantalet sjunker i hela området - dock från en period med 
väldigt starkt tryck. 
En bedömning måste alltså göras av om en färskoleutbyggnad skall göras i Västra 
området, om det då är Salbo som är mest aktuell och om ett sådant bygge skall 
påskyndas. 

Benny Wetterberg 

Utredare 

skolförvaltningen 
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Komplettering, hemställan om utbyggnad av Salbo förskola 
Bildnings- och lärandenämnden beslutade 2014-02-11 att överlämna 
skolförvaltningens skrivning om förskolor i Västra området till kommunstyrelsen 
och hemställa att en utbyggnad av förskolan i Salbo snarast inleds. 

Av skrivelsen framgår inte några kostnader för detta. Underlaget till 
kommunstyrelsen behöver därför kompletteras. 

Investeringskostnaden beräknas enligt förvaltarenheten bli 1 mkr, och den därav 
följande ökningen av hyran bli 80 tkr får. 

Utbyggnaden på 40m2 bedöms tidigast kunna stå klar för inflyttning l september 
2014. 

Utbyggnad av Salbo 

förskola 40m2 

2014 2015 2016 

Investeringskostnad tkr 

Ökad driftskostnad tkr 

1000 

27 80 80 
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Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation 

Under hösten 2013 har en utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation 
genomförts. Ett tilläggsuppdrag gavs på KS 2014-02-06 om att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommunstyrelsen 
redovisa lösning för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i Heden och Kilbo. 

Konsekvensbeskrivning ökade bussturer med förändrade skoltider 

Kilboskola 

Förslag: 

Dagens ramschema är 08:10- 14.00. 
Hemtur 14:05 

Nytt ramschema 07:50-11:50 och 07:50-13:50 
Hemtur 12:00 och 14:05 

Samtlig skolskjuts till Kil bo skola är linjetrafik. Förslaget med två hemturer är 
framtaget i samarbete med VL. Trafiken körs enligt tidtabell måndag-fredag. 
Morgontrafiken tidigareläggs för linje 461. För att klara detta bedöms i 
nuläget att ytterligare fordon behövs för att korta slingorna och säkerställa 
anslutningar i Salbohed till Sala. Kostnad för en tidigare hemtur tillkommer 
också. Förslaget ger möjlighet till förkortad skoldag för lågstadieeleverna, 
samt ger förutsättningar till utökad schematid för mellanstadieeleverna. 
Förslaget avstämt med rektor för skolan. Skolan tycker förslaget är bra. 

Nackdelen är att skolan inte kommer schemalägga med samma tider varje 
dag för respektive årskurs som är grundtanken enligt MER KOLL, dvs. 
måndag-tisdag används inte tidig hemresetid för lågstadiet, fredag används 
inte sen hemresetid för mellanstadiet. Då trafiken är linjelagd och stabil 
veckans vardagar kan det innebära tomma bussar dessa avgångar. 

1 ytterligare buss: 
1 hemskjuts kl. 12:00 
Summa: 

800 000 
600 000 

1400 000 

-03- 1 9 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.!nfo@sala.se 
www.sala.se 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

Planering och utveckling 
kristina.eri ksson@ sala.se 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Hedens skola 
Dagens ramschema 08:00-14:00 
Hemtur 14:10 

Förslag: Nytt ramschema: Start 08:00, sluttid 12:35 och 15:00 
Hemturer 12:45 och 15:10 
Turen 14:10 upphör 

skolskjuts till Heden utförs av VL samt entreprenadbussar. För att möjliggöra 
hemtur 12.45 och 15:10 krävs oroplanering av entreprenadbussarna som 
idag samkör mellan Kila skola och Heden, samt utökning med ytterligare 1 
fordon. 

Ytterligare en konsekvens blir att ingen skola inom kommunen kan ha bad 
och slöjdresor på eftermiddagar då de bussar som idag används till dessa 
resor måste användas för hemresor från Heden 12:40 och Kila skola 13:10. 
Det kan medföra problem att schemalägga bad och slöjd tider, alternativt 
köps extrabuss in för dessa turer. 

Tiderna avstämda med rektor. Skolan tycker förslaget är bra. Förslaget 
kortar skoldagen för lågstadieeleverna, förlänger skoldagen måndag-onsdag 
för mellanstadiet, samt att mellanstadieeleverna kommer att sluta 12:45 två 
dagar i veckan. 

Kostnader: 1 ytterligare buss 
Tillköp bad/slöjdbuss 
Summa 

800 000 
330 000 

1130 000 

De ökade kostnaderna för skolskjuts är beräknade på helårs basis. 

skolförvaltningens uppdrag att redovisa lösning för samlad skoldag redovisar 
skolan i separat handling. 

Kristina Eriksson 

Transportstrateg 

2(2) 
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Ökade kostnader för personal som alternativ till dubbla hemturer 
med skolskjuts 
skolförvaltningen har deltagit i transportenhetens utredning angående behov av 
utökade turer för vissa landsbygdssko lo r. 

Ett allt för snävt ramschema begränsar enheternas möjligheter att klara 
undervisningen för alla årskurser enligt timplanen- särskilt efter den utökning som 
beslutats. 

Om möjlighet till två alternativa hemturer från Kilbo skola och Hedens skola bedöms 
bli för kostsamt, leder det tilllängre skoldagar och därmed ökad belastning på 
fritidshem eller övrig skolverksamhet 

En personalförstärkning under två timmar per skolenhet, motsvarar sammanlagt 50 
procents tjänst. Schablonmässigt ger det en kostnadsökning på 250 tkr. 

skolförvaltningen vill alltså med detta visa att kostnadsökningen för bildnings- och 
lärandenämnden blir 250 tkr om alternativet med en hemtransport per dag, väljs. 

På uppdrag; 

Benny Wetterberg 

Sft förvaltningschef 



Bussturer Heden och Kilboskola 

Vi har fått i uppdrag att svara för eventuellt nya busstider för Hedens skola och 
Kilbo skola. Vi har utifrån den nya timplanen tittat på olika alternativ, en eller två 
busstider hem, styrd pedagogisk verksamhet fram till bussen avgår, olika sluttider 
olika dagar m.m. Anledningen till att Kil bo skola och Hedens skola vill olika saker 
med sin pedagogiska verksamhet beror på att i Kil bo har vi åldersrena klasser upp 
till år 3 och det är då enklare att forma bra pedagogiska grupper på annan tid än 
skoltid, lärarna kan då bli kopplade till andra elever eller ha planering för att klara 
ramen för sin arbetstid. På Heden har vi ålderblandade klasser åk 1-3 och då blir 
förutsättningarna för fritids och lärarpersonal annorlunda. På båda skolorna har vi 
tittat på timplanen och på en eller två bussar hem och vi får in timplanen på två 
bussavgångar hem på båda skolorna. Men som sagt i Kilbo kan vi tänka oss en 
hemresa. 

Detta är vad vi i dagsläget kan se på de olika skolorna. 

Kilbo skola: 

Där kan vi fortsätta med samma ramschema som vi har, 8.10-14.00 om vi kan få ta 
del av vinsten på buss besparingen. Vinsten Sala kommun då skulle göra när vi inte 
lägger två busstider hem är enligt beräkning l 400 000 kr. (Kristina Erikssons 
uträkning). Vi vill från skolans håll då få ta del av en del av kommunens sparade 
utgifter till en extra pedagog på fritids för att kunna ta hand om de elever som måste 
vara på fritids del av dag. Detta eftersom lärarnas arbetstid inte räcker till för så här 
långa skoldagar. Detta blir kostnader som skolan får bära eftersom vi bara har en 
busstur, men vi ser vinster som större kunskapsinhämtning i form av läxhjälp, 
värdegrundsarbete, specialundervisning på fritidstid och att få mer praktisk 
undervisning på "fritidstid" (ej lärarledd undervisning, men av fritidspedagog). Vi 
får ju på detta sätt också dubbelt så mycket försko leklasstid än vad vi är skyldiga att 
ha, det är lagstadgat med 525 timmar/år, men vi har nu nästan dubbelt så mycket 
tid på försko leklass eftersom eleverna inte kan åka hem efter tre timmars 
vistelsetid. Men vi ser på Kil bo skola fördelar med detta, men som sagt det blir 
väldigt kostsamt för skolan. 

Hedens skola 

På Hedens skola ser vi bara fördelar med att få tillbaka två bussturer. Den 
pedagogiska verksamheten har blivit väldigt spretig för fritids det här läsåret. 
Vinsten vi ser med att det blir två busstider igen är att det bara blir en 
omgruppering, från skola till fritids, gör att det blir mindre rörigt och stressigt för 
barnen. De får lättare att skilja på bara två konstellationer, vilket skapar ett lugn och 
harmoni, både för gruppen och individuellt. Det blir en längre, sammanhållande tid 
för barnen att leka, pyssla m.m. utan för många avbrott. Det i sin tur medför att vi får 
färre konflikter, trötta och ledsna barn 

Genom att fritidstiden blir längre och mer sammanhållen, även för oss personal, får 
vi bättre möjligheter att kunna fokusera på våra fritidsbarn. Mera tid gör det också 
lättare för oss att fullfölja vårt uppdrag och våra pedagogiska mål med vår 
verksamhet. Dessutom behöver vi "bara" planera och genomföra för två 
verksamheter istället för tre vilket medför mindre stress och bättre kvalitet. 

Alltså, en för alla mycket bättre arbetsmiljö! 
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Ledningsutskottet 

Sala kommun 

Ang. TÄTORTSTRAFIK l SALA 

Trafikförslag. 

Yttrande från KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. 

Av de två förslagen som anges förordar vi alternativ l. 

D p \J: l 

2014-03-01 

• Det finns många äldre som kan ha svårt att gå 3-400 m. Vi anser därför att avstånd till 

mötesplats skall vara högst 200 meter. De anropsstyrda turerna med Silverlinjen bör 

ersättas med bil eller mindre buss med tanke på boende på Dalhem och Skuggan där 

man kan behöva utöka mötesplatserna. 

l framtiden kan det kanske vara möjligt att ersätta Silverlinjen med enbart 

anropsstyrd trafik. Förslag 1 kan vara ett sätt "att prova på". 

Där anser vi att ett "provåkarkort" är ett bra förslag. 

• Viktigt med utvärdering. 

• När det gäller biljettpriset på Silverlinjen vill vi på det bestämdaste protestera mot 

förslaget att höja priset med 100% ti1120 kr. Det gynnar inte målsättningen att få folk 

att åka kollektivt. Det kan också vara skäl till att äldre väljer att stanna hemma. 

Om man tittar runt i länet finns det kommuner med avgiftsfri kollektivtrafik 

( Hallstahammar ). Västerås kommun har ett s. k. 40-kort där kostnaden för 

pensionärer blir drygt 6 kr. per resa. 

• Marknadsföringen bör bestå även av utskick till hushållen. Många har ingen 

ortstidning och datoriseringen går långsamt bland oss äldre. 

För samtliga pensionärsorganisationer i Kommunala Pensionärsrådet. 

Inga-Ull Holm SPF 

ersättare i KPR 



Bilaga KS 2014/33/4 

Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Diarieföring./M. 

Marie Öhlund 
den 3 mars 2014 08:48 
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VB: Minnesanteckningar KHR 

Från: Monica Laakso [mailto:monicaj.laakso@gmail.com] 
Skickat: den 28 februari 2014 18:37 
Till: Marie Öhlund 
Ämne: Re: Minnesanteckningar KHR 

Hej Marie och alla karnrater i KHR 
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Jag har gått igenom förslagen till tätortstrafik och jag kan förorda båda förslagen. De passar i alla fall mina 
behov. Det enda jag kan invända mot är att Dalhemsborna får klara sej med 63 :an. Det tycker jag inte räcker 
men då är det kanske bäst med förslag nr 2 som innebär anropsstyrd tätortstrafik. Det blir nog det mest 
rättvisa för alla kategorier, 
Hälsningar 
Monica Laakso 
Referensgruppen för KHR 

Marie! 
Skulle du vilja se till så berörd utredare får detta förslag? 
J ag har ingen skri vare så j ag kan få ut det. 
Monica 

Den 28 februari 2014 15:55 skrev Marie Öhlund <marie.ohlund@sala.se>: 

Hej! 

Här kommer minnesanteckningar från mötet den 12/2. 
Bifogar även Kristinas bildspel om Tätortsutredningen. 

Med vänlig hälsning 

Marie Öhlund 

förvaltningssekreterare 
administrativa enheten 

!)1arie.ohlund(iilsala.se 

Direkt/mobil: 0224-74 74 03 

l 



., 
C> ,, 

,O:' .. 

n 
w 

l 

~ 

g SALA Bilaga KS 2014/75/1 
~KOMMUN 

1 (1) 

2014-03-10 

DIARIENR: 2014/491 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

A K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Länsstyrelsen Västmanlands län Ink. 2014 -03- 2 O 

YTTRANDE 

Remiss om Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 
2014-2018 
Regeringen gav 2013-05-02länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta regionala 
serviceprogram för 2014 till 2018. Syftet är att främja grundläggande service för 
kvinnor män och företag i alla delar av landet. 

Det regionala serviceprogramet för Västmanland ska föreslå åtgärder för att få 
bättre service på landsbygden. Serviceprogrammet avser främst att främja 
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 

Arbetet med serviceprogrammet pågår men länsstyrelsen behöver nu svar på hur 
kommunen ställer sig till verksamheten med ekonomiskt stöd till enskilda butiker 
och drivmedelsstationer i er kommun. 

För att stöd skall kunna lämnas måste olika villkor vara uppfyllda. Enligt 
förord.'lingen (2000:284) om stöd till kommersiell service får stöd endast lämnas 
när kommunerna planerat varuförsörjningen på sådant sätt att behovet av stöd kan 
bedömas. 

För att inte inkräkta på det kommunala självstyret har länsstyrelsen för avsikt att 
bara bedriva verksamheten att främja lokal service där kommunerna uttryckligen 
vill att vi gör det. 

Förslag till beslut: 
- Sala kommun beslutar att ställa sig positiv till att bidrag enligt "förordning 
2000:284 om stöd till kommersiell service" lämnas inom Sala kommun. 
- Sala kommun beslutar att Salbohed, Västerfärnebo, Möklinta och Ransta är 
områden där stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. 
Kommunen kan därmed anses "ha planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att 
behovet av stöd kan bedömas". 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

lnformati ansenheten 
anders. jo ha nsson@ sa la .se 

Direkt : 0224-74 78 07 
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1 Inledning 

Regeringen gav 2013-05-02 länsstyrelsema i uppdrag att utarbeta regionala 
serviceprogram för 2014 till 2018. Syftet är att främja grundläggande service för 
kvinnor, män och företag i alla de]ar av landet. Serviceprogrammet ska börja gälla 
och genomföras från och med l april2014. 

Detta regionala serviceprogram föreslår åtgärder för att bättre frätnja service på 
landsbygden. Programmet avser tl-ämst att främja dagligvarubutiker och 
drivmedelsstationer så att service kan tillhandahållas på små orter. En stor del av 
åtgärdema handlar om att ändra riktlin j ema för de stöd till ko1mnersiell service 
som Länsstyrelsen betalar ut i olika kommuner. 

För att inte inkräkta på det kommunala självstyret har vi för avsikt att bara bedriva 
verksamheten att främja lokal service där konunllilema uttryckligen vill att vi gör 
det. Det är dock viktigt att alla berörda parter hjälps åt med att bevara den 
kommersiella servicen på småorter. Kommunen, Länsstyrelsen, handlarna och 
människoma på bygden bör alla vara med. 
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2 Sammanfattning 

Syftet med serviceprogrammet är att fiiimja grundläggande service för kvinnor, 
män och företag där servicen är gles. Programmet ska gälla mellan 2014-2018. 
Den största utmaningen avser den kommersiella servicen som tillhandahålls av 
dagligvarubutiker. 

Dagligvarubutikerna på landsbygden i Västmanland har minskat från 34 stycken 
år 1981 till 8 stycken idag. Under det fön-a serviceprogrammet 2009-2013 lades 
dock ingen lanthandel ner. Målet är att inte heller under detta program ska någon 
av de prioriterade orterna bli utan lanthandel. Bland de prioriterade otterna ska 
Möldinta, Götlw1da och Riddarhyttan speciellt främjas, bland annat på grund av 
förhållandevis större avfolkning. En högre stödprocent än 50% kan användas. 

När det gäller drivmedelsstationer är dessa väl spridda i länet. Det är inte 
omedelbart aktuellt med att länma stöd till dem. Länsstyrelsen kommer dock att 
följa utvecklingen. 

De bidrag som lämnas tilllanthandlare brukar totalt uppgå till omkring 500 000 
honor per år. Det bor 4342 personer på de orter som har prioriterade lanthandlare. 
Det motsvarar 115 kronor per person och år. 

Med stor sannolikhet hade inte alla lanthandlare firnnits kvar idag om inte bidrag 
hade lämnats genom förordningen 2000:284 om stöd till kommersiell service. 
stödgivning bör därfor fortsätta. satsningar i butiker som syftar till att väsentligt 
minska energikostnader och kostnader som foljer av satsningar för att motverka 
att butiken utsätts f()r brott ska kunna ge en högre stödprocent 

Förutom arbetet med lanthandlare och drivmedelsstationer är ett arbetsområde att 
undersöka behovet av bättre bredband på orter där servicen är gles. Ett annat 
område är arbetet med att främja tillgången till betaltjänster. 

Det ska också upprättas rutiner for att löpande samla in och genomföra ideer som 
syftar till en fOrbättrad service. 
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3 Bakgrund 

3.1 Lanthandlare 

Huvuddelen av arbetet med service på landsbygden har handlat om att det ska 
finnas en lokal butilc. I Västmanland fanns 1981 totalt 34 stycken lanthandlare i 
länets glesare befolkade områden (exklusive H e by kommun som då tillhörde 
Västmanland). År 2003 fanns 15 lanthandlare och 2009 fanns 8 stycken. Dessa är 
prioriterade lanthandlare och kan därmed få bidrag från Länsstyrelsen om 
kommunema så önskar. Sedan det förra serviceprogrammet som började gälla 
2009 har inte någon av Västmanlands prioriterade lanthandlare lagts ner. Förutom 
de prioriterade fanthandlama bevakas andra butiker för att stöd ska kunna länmas 
även där om situationen försämras. 

Antal Antal Antal 
Kommun butiker butiker butiker 

2003 2009 2013 
Arboga 2 2 2 
Fagersta o o o 
Hallstahammar l o o 
Kungsör l o o 

-
Köping l o o 
Norberg 2 o o 
Sala 6 4 4 
skinnskatteberg l l l 
Surahammar l l l 
Totalt 15 a 8 

Tabell l. Antalet lanthandlare har minskat la-aftigt 2003 men inte sedan torra programmet togs 
fram 

En erfarenhet från programperioden 2009-2013 är att vissa butiker med all 
sannolikhet hade varit nedlagda utan statligt stöd. Nedläggningar innebär inte bara 
konsekvenser for Jivsmedelsförsö1jningen. Lanthandlarna hjälper även 
befolkningen med att få tag på kontanter på våra små orter. Om butikerna har 
pengar i kassan kan invånarna ta ut om de betalar med kort. 

Arbetet i programfom1 med pal1nerskap bar belyst hur svårt det är att komma på 
bm ideer vid ett visst önskat tillllille när ett program ska tas fram eller när det 
kommer propåer om att något borde göras. Istället bör nog ideer fångas upp 
löpande under progt·amperiodens gång. Vilket ska ske denna gång. 
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En annan erfarenhet är att stöne servicebidrag vilka är ett sorts driftsbidrag, kan 
skapa en situation där butiken säljs eftersom ägaren då kan visa upp en ganska väl 
ftmgerande butik för köparen. Ägarbyten innebär alltid en risk att köparen gör 
felbedömningar tiJl exempel vid lagervärdering vilket i sin tur kanleda till att 
fåretagaren får svårt att driva butiken på ett bra sätt. 

Samtliga lanthandlare ligger i små tätorter utom Lunger som ligger i en så kallad 
småort Därfor films inte sannna statistik för den orten. 

"IVIed småort avses sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 
150meter mellan husen. En tätort har minst 200 invånare. max200meter mellan 
husen och som mest 50 procent fritidshus. Vart femte år tar SCB fram ny statistik 
för tätorter och srnåorteL·., Källa SCB 

3.1.1 Götlunda 

Götlunda 
400 .--------------
:m -1--~-· _,, .... .. ... ·-·····-·-···--···-~ 

300 ·-- - 1-

200 t- - f--

~~ . 

100 

50 

O· 

-

,_ ,_ 

1- 1- ,_ 1- -

1- ,_____ 1-

- - r-

L-.· 
10 7S 80 !)!) 95 ltlOO 2005 20l0 

Diagram l. Götlunda har en minskande trend vad gäller innevånarantalet. 

I den lilla orten Götlunda films butiken i den södra delen av samhället. 
Lanthandeln ligger 01nkring 5 km från lanthandeln i Lunger som är en ännu 
mindre ort. Orsaken till att båda butikema är prioriterade är att risken att bli helt 
utan butik i närområdet bedöms vara mindre om det finns två. Visserligen 
påverkar dc varandras omsättning men andra händelser än inbördes konkul1'ens 
bedöms vara mer avgörande för deras fortlevnad. 

Götlw1dahutiken får en väsentlig del av omsättningen genom att bussar ofta på 
väg till Stocld1olm statmar och passagerarna äter på en närbelägen restaurang och 
då handlar de ofta i butiken också. Det ligger även en drivmedelsstation i 
anslutning till lanthandeln. När den används handlar bilisterna ofta i butiken 
också. 
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Risken för en nedgång i busstrafik och bilister som drabbar butiken bedöms som 
en troligare huvudorsak än konkulTens från Lunger om butiken får svårigheter. 

AntaJet invånare i Götlunda har minskat mellan år 2005 och 201 O . 
Nettominskningen mellan2005 och 201 O bestod i 18 st 0-19 åringar varav 5 
kvinnor. Det minskade 4 st 20-64 åringar (det ökade med 4 män och minskade 
med 8 kvinnor) och 65+ minskade med l O personer varav O kvinnor vilket totalt 
ger en minskning på 32 personer. Förändringar kan både bero på att människor 
flyttat och att de blivit äldre. I Götlm1da bodde under 2010 därför 150 kvinnor och 
120 män. 

Sysselsatta i Götlunda är 86 personer. De kan förmodas vara mer benägna att 
handla i butiken om de också bor på orten än de som pendlar ut ochjobbar någon 
annanstans. 

Bild l. Lanthandeln ligger vid pilen 

Butiken är den av de prioriterade lanthandelsbutikerna med mest trafik på en 
närliggande väg . 

Götlund a är 36 hektar stolt och befolkningen bor ganska tätt så det är inte så långt 
till butiken. Orten har 7,5 invånare per hektar. 
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3.1 .2 Lunger 
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Diagram 2. Lunger har en ökande trend vad gälter innevånarantalet. 

När det gäller Lunger har orten vuxit på senare tid. Butiken i Lunger har mycket 
hemsändningar, det viU säga de kör hem mat till invånare. Förmodligen på grund 
av att de har en spridd bebyggelse. Butiken har ett bra sotiiment. men riskerar att 
mista sin rätt att vara lcabutik om de byter ägare. Orten ökade invånarantalet 
mellan 2005 och 2010 med 9 personer. l Lunger bodde under 2010 därför 149 
personer. Förbi butiken går en väg med lågt trafikflöde . 
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Bild 2. Lantha11deln ligger vid pilen 
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3.1.3 Virsbo . 
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Diagram 3. Virsbo har en minskande trend vad gUller innevånarantalet. 

Befolkningen i Virsbo har sedan många år tillbaka gradvis minskat men är ändå 
den största 01ten som har en prioriterad lanthandel. Antalet invånare i Virsbo har 
minskat sedan 1980 men är ändå den av våra prioriterade lanthandlare som har 
störst befolkningsunderlag. 

Nettominskningen mellan 2005 och 20 l O bestod i 60 st 0-19 åringar varav 37 
kvi.tmor och 84 st 20-64 år varav 17 kvinnor men 65+ ökade med 74 personer 
varav 3 7 kvinnor. Det ger totalt en minskning på 70 personer. I Virsbo bodde 
under 2010 därför 740 kvitmor och 777 män. 

Bild 3. Lanthandeln ligger vid pilen 

Sysselsatta i Virsbo är 769 personer. På orten finns bland annat Upnor AB som 
tillverkar rör och rör system för bland annat uppvämming. Componenta Wirsbo 
ligger också där och tillverkar smidda detaljer till fordonsindustrhl och även till 
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arman industri. Den andel av de sysselsatta som också bor på orten är mer 
benägna att handla i butiken Iin de som pendlar ut och arbetru· någon annanstans. 
Det firulS en tydlig koppling mellan hur näringslivet utvecklas på en ort och vilken 
service som kommer att kutrna tillhandahållas. 

Butikens har hittills gått förhållandevis bra trots att befolkningsunderlaget på 
orten minskar hela tiden. Butiken är en Icabutik.Virsbo är 205 heletar st01i med ett 
ganska tätt boende. Orten har 7,4 invånare per hektar. Butiken ligger också 
centralt så många boende har nära till butiken. En hel del trafik går också genom 
samhället Virsbo och därmed förbi butiken. 

3.1 .4 Ra n sta 
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Diagram 4. Ransta har de senaste åren en något stigande trend vad gäller innevånarantalet. 

Ransta är en utpräglad pendlarort. Det bor totalt sett ganska många personer i 
RrulSta som simlie kunna vara underlag åt butiken. Befolkningen har ökat något 
sedan år 2000. 

Mellan 2005 och 20 l O minskade 0-19 åringar med 8 personer varav 4 kvitmor och 
22 st 20-64 åringar varav 19 kvinnor men 65+ ökade med 32 personer varav 11 
kvinnor. Det ger tota[ t en ökning på 2personer. IRansta bodde under 2010 därfor 
405 kvinnor och 4 76 män. Ransta är den av de pdoriterade orterna som har störst 
överskott av män. Tl'oligtvjs beror det på att män är mer benägna att pendla. 

Sysselsatta i Ransta är 168 personer. Personer som både bor och arbetar på orten 
kan förmodas vara mer benägna att handla i butiken än de som pendlar ut och 
arbetar någon annanstans. 
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Butiken ligger lite avsides. Den borde nog egentligen ligga mer centralt nära 
järnvägsstationen for att fånga upp så många kunder som möjligt. När det gäller 
biltrafik så finns det bara mycket små trafikflöden i närbeten av butiken. 
Fler skyltar borde sättas upp; speciellt vid järnvägsstationen. Bedöms köptrohet 
som butikens omsättning delat i befolkningens storlek får butiken låg köptro het. 
Rallsta är 107 hektar stort med ett gauslca tätt boende. Orten har 8,22 invånru·e per 
hektar. 

Bild 4. LanthandeiJJ ligger vid pi1en 
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3.1.5 Salbohed 
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Diagram 5. Salbohed har de senaste åren haft ett ganska konstant innevånarantal 

AntaJet invånare i Salbohed har minskat endast obetydligt mellan år 2005 och 
20 l O . Nettominskningen mellan 2005 och 20 l O bestod i 12 st 0-19 åringar varav 
4 kvinnor. 20-64 åringar ökade med 7 personer. Gruppen ökade egentligen med 
8 män och minskade med en kvinna och 65+ ökade med 2 personer (det ökade 
med 3 män och minskade med en kvinna). Det ger totalt en minskning på 3 
personer. I Salbohed bodde under 2010 därror 133 kvitmor och 126 män . 
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Bild 5. Lanthandeln ligger vid pilen 
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Sysselsatta i Salbohed är 123 personer vilka kan fönnodas vara mer benägna att 
handla i butiken än de som pendlar ut och arbetar någon annanstans. 
Salbohed ligger i en korsn.ing mellan två. ganska trafikerade genomfartsleder 
vilket rimligtvis är en fördel. Icabutiken har också en drivmedelsstation och de 
som tankar där handlar ofta också i butiken. Butikenligger centralt j Salbohed 
vilket gör det nära för många. 

Salbohed är 75 hektar stort med ett ganska tätt boende så det blir inte så långt till 
butiken. 01ien har 3,44 invånare per hektar. 

3.1.6 Västerfärnebo 

Våsterfärnebo 
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Diagram 6. Vllsterfllrnebo har de senaste ären haft ett ganska konstant innevånarantal. 

Nära Salbohed ligger Västerfål11ebo som har ökat befolkningen mellan år 2005 
och 2010 om än obetydligt. Mellan 2005 och 2010 minskade antalet 0-19 åringar 
med 7 personer varav O kvinnor. 20-64 åringar ökade med 9 personer varav 4 
kvinnor och 65+ ökade med 3 personer varav O kvinnor. Det ger totalt en ölrning 
på 5 personer. I Västertameho bodde under 2010 därför 250 kvilmor och 227 
män. 

Sysselsatta i Västerfårnebo är 174 personer vilka kan fonnedas vara mer benägna 
att handla i butiken än de som pendlar ut och arbetar någon annanstans. 
Väg 256 som går utanför butiken är förhållandevis trafikerad. Samma väg går 
också forbi Salbohedsbutiken som är mer välsorterad. Förmodligen handlar fler 
av trafikanterna där. 
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Butiken som tidigare har. varit en konsumbutik ch·ivs numera av en fOrening med 
många medlenunar. Det ger möjlighet till finansiering genom att dela kostnader. 
Samtidigt blir de mindre flexibla när det gäller att vidta kostnads besparingar. 

Västerfårnebo är 96 hektar stort med ett ganska tätt boende så det blir inte så långt 
till butiken. 011en har 4,96 invånare per hektar. 

Bild 6 Lanthandeln ligger vid pilen 
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3.1 . 7 Möklinta 
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DiEtgnun 7. Möklinta har en minskande tt·end vad gäller innevåuorantalet. 

Antalet invånare i Mö klinta har minskat mellan år 2005 och 201 O. Mellan 2005 
och 2010 minskade antalet 0-19 åringar med 9 personer, (det minskade dock 
egentligen med 11 män och ökade med 2 kvinnor). När det gäller 20-64 åringar 
ökade de med l person, 4 män minus 3 kvinnor och 65+ minskade-med 11 
personer varav 8 kvinnor. Det ger totalt en minskning med 19 personer. 
I Mö klinta bodde under 20 l O därför 178 kvinnor och 180 män. 

Sysselsatta i Mökli.nta är 88 personer vilka kan fönnodas vara mer benägna att 
handla i butiken än de som pendlar ut och arbetar någon annanstans. 
Butiken i Möldinta ligger vid en väg men den är inte speciellt trafikerad. Butiken 
har tidigare haft en drivmedelsstation. Nu har bygden istället startat en fristäende 
drivmedelsstation ganska långt frän butiken. 

Möklinta är 99 heletar stort med ett glest boende s ä det är långt till butiken. 
Dessutom ligger otten utsträckt längs Åsvägen vilket också skapar stol'a avstånd. 
Orten har 3,63 invånare per hektar. 
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Bild 7 Lanthandeln ligger vid pilen. Endast de centrala delar av tätmten är utritade. 
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3.1.8 Riddarhyttan 

Riddarhyttan 

1970 191$ 191!0 1590 199S 2000 ;zoo; 2010 --------· 
Diagnun 8. Riddarhyttan har en minskande trend vad gäller innevånarantalet. 

Antalet invånare i Riddarhyttan har minskat meJlan år 2005 och 20 l O fi·ån att ha 
varit ganska konstant under en tioårsperiod. Nettominslmingen mellan 2005 och 
2010 bestod i 38 st 0-19 åringar varav 13 kvinnor och 46 st 20-64 år varav 18 
kvinnor. Personer som var 65+ ökade med 15 personer. Det ger totalt en 
minskning med 69 personer. Ölalingen på 15 personer får 65+ bestod av män. 
Observera att en ökning både kan bero på inflyttning och att personer blir äldre 
I Riddarhyttan bodde under 201 O därfOr 206 kvinnor och 225 män. 

Sysselsatta i Riddarhyttan är endast 45 personer vilka, om de också bor på orten, 
kan fårmodas vara mer benägna att handla i butiken än de som pendlar ut och 
arbetar någon annanstans. 

Genom Riddarhyttan går väg 68 som har ganska mycket trafik. Men butiken 
ligger inte direkt vid vägen, man får svänga upp en bit. 

Butiken fick ny ägare tmder 2011. Den tidigare ägaren var bland annat missnöjd 
med den låga lönsamheten. Befolkningsminskningen på orten leder till minskade 
intäkter. Butiken går bättre under sommaren än vintern. 

Riddarhyttan är 156 heletar stolt med glest boende så det kan bli långt till butiken 
för en del. Orten har 2, 77 invånare per hektar. 
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Bild 8 Lanthandeln ligger vid pilen. Endast dc centrala dolar av tätorten lir utritade. 
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3.2 Drivmedersstationer 

Bild 9. För tillflUlet finns drivmedelsstationer pä de platser som markerats med gula prickar. 

KaHn: Tillväxtanalys 

För närvarande är drivmedelsstationema ganska väl fördelade över länet. 
Länsstyrelsen har ingen kälmedoro om att några av dem för närvarande skulle 
hotas av nedläggning. I Mötdinta driver bygden en egen drivmedelsstation. 

Kommun Oder med viktiga dri'\·medelsstationer 
ensamma på orten 

At'boga Götlunda 
Fagersta 
Hallstahammar 
Kungs ör 
Köping Kolsva 
Norberg 

Sala Möldinta, Ransta, Salbohed 
Skhmskatteberg Riddarh)rttan 
Surahammar Virsbo, Ramnäs 

~ 

Tabell2. Vilctiga drivmedelsstationer, sista på orten, som kan komma att beviljas bidrag om de 
hanmar i svårigheter. 
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4 Analys 

4.1 lanthandelsbutiker 
Västmanland är ett till ytanlitet län med k01ta avstånd till service i närliggande 
tätottel', därav det lilla antalet priol'iterade butiker. Störst avstånd är det i 
skinnskattebergs kommun där över l 0% av befollmingen har mer än l o min till 
närmaste butik. I skinnskatteberg är befallmingen ganska spridd över komtnWlen 
precis som i Sala, men Sala har fler lanthandJare kvar. 

Avsd\nd tiU närmaste Hv:smede~sbut1k 2012 
Wis.tmanlat~ds län 

Mer in 10 min 
till butik {%} 

• to,o .. to,:t 
• 2;9- 9,9 
L.. 1,1- 2,8 
_; c . 1,0 

Bild L Andel av kommunens befolkning som har mer än 10 min till nännaste livsmedelsbutik 

På de 8 otterna där vi har prioriterade butiker bodde 20 l O totalt 4 342 personer. 
Länsstyrelsen fördelar omkring 500 000 kronor årligen i direkta bidrag till dessa 
lanthandlare. Det blir det 115 kronor per person. Länsstyrelsen förmodar att 
befallmingen på dessa orter skulle vara beredda att betala den summan för att få 
ha sin butik kvar om det gick att organisera en sådan betalning på något enkelt 
sätt. Speciellt med tanke på att fastighetspriser kan påverkas av om en bu1ik fmns 
på orteu. Eftersom betalningsvilja antagligen finns men var och en kan tycka att 
någon annan borde betala~ exempelvis genom att gå till butiken och handla mer, 
så bör staten fortsätta att lämna dessa stöd. Stöden bör dock~ för att respektera det 
kommunala självstyret, bara lämnas om berörda kommuner så önskar. 
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Vissa av orterna ligger ganska nära Västerås. Befolkningen på dessa orter kan få 
landsbygdens fördelar men ändå ha ganska nära till servicen i en stöJTe stad. Att 
ligga nära Västerås kan ses som en form av servicetillgänglighet som kan påverka 
människors benägenhet att bo kvar på, eller flytta till, orten. Ransta, 
Västerfärnebo och Salbohed som ligger närmast Västerås har endast en marginell 
befo.Jkningsförändring. 

Dessa orter har kortast restid med bil till Västerås. Småorten Lunger Idarar sig 
dock ocl<så bra trots ett stort avstånd till Västerås. Övriga orter har mer påtagliga 
befolkningsminskningar. 
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Diagram 9. Det !tr andelsmässigt större befolk11ingsminskning i Riddarbyttan, Götlunda och 
Möklinta än i orter närmare Västerås. Detta påverl<al' lanthandlamas omsättning. 

Samtidigt som befolkningsfOrändringen på en 011 tycks påverkas av avståndet tilJ 
Västerås så medför närhet till Västerås också möjligheter att åka in och handla 
vilket pendlarorten Ransta tydligt får känna av. Ransta får lägst köptrohet räknat i 
butikens ornsättning delat i innevånarantalet. Därefter konnner Riddarhyttan och 
Möklinta fast de ligger långt från Västerås. På dessa orter finns det en låg andel 
sysselsatta på orten i förhållande till o11ens befolkning. Är få sysselsatta på orten 
får man förmoda att många pendlat· ut och handlar någon rumanstans. 
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När det gäller fi·amtiden så går det inte att säga hur människor kommer att fördela 
sig mellan städer och landsbygd. Ökar boendet på landsbygden kan samtliga våra 
prioriterade butiker ha ett sådant underlag att de klarar sig. Trenden i 
Västmanland är tvetydig. På vissa orter växer landsbygdsboendet och på andra 
minskar det. Men det ser sämst ut på orter med långa avstånd till Västerås. 
Människorna i Sverige blir rikare för varje år och det högre priset hos 
lanthandlruna gentemot andra butiker torde bli av mindre betydelse. Samtidigt 
krävs en viss köptrohet för att butikerna ska klara sig vilket är något som kan bli 
bättre. När det gäller köptrohet definierat som butikens omsättning i forhållande 
till boende på otten ligger Salbohed och Virsbo bäst till. Närhet till u:aflkerade 
vägar kan dock :tanga upp en del kunder som inte bor på orten vilket gör 
definitionen lite tveksam. 
Ortema Riddarhyttan, MökJinta och Götlunda har störst procentuella 
minskningen av innevånarna . De ligger också långt från Västerås eller annan 
stön-e ort och har inte lika lätt att utnyttja servicen därifrån. Götlunda ligger dock 
inte lika avsides som de andra men har ändå haft stor befolkningsminskning. 

Hw· attraktiv en ort är kan bew på många olika orsaker som exempelvis 
tillgång till bredband, närhet till service, vacker natur och mycket annat. 

När det gäller lanthandlarnas ekonomi så konstaterar länsstyrelsen att flera har 
svag ekonomi. Det finns också exempel på att brottslighet mot de prioriterade 
butikerna i länet och butiksinnehavarna vilket allvarligt fOrsvårar för dem. 
Det är sannolikt att några av de prioriterade b1.ttiker kommer att läggas ned inom 
några år om inget görs. 

Orsaker till butiknedläggningarna längre tillbaka i tiden var dålig lönsamhet i 
kombination med andra faktorer. Det finns flera orsaker till att en verksamhet 
läggs ner. Det kan vara att den bedöms som mindre lönsam än. andra tänkbara 
verksamheter och att en lanthandlare som går i pension kanske inte får några 
köpare. 
Hittills har lanthandlarna ofta lyckats sälja sina butiker när de inte velat driva dem 
längre. De lanthandlare där det skett ägarfdrändringar sammanfaller med de som 
har lägst omsättning. En ägruförändring kan med andra ord ses som ett 
varningstecken. Kär lanthandlarna får låg omsättning brukar de söka servicebidrag 
som är ett sorts driftsstöd. Om driftstödet ligger nära i tiden med försäljning kan 
det ge en vilseledande bild till köpare av verksanmetens lönsamhet. 

Ibland har köparna vid ägarby1e av en lanthandel upplevt att de blivit lurade. 
Ibland har Länsstyrelsen kunnat ana en viss bristande entusiasm när handlare tagit 
över fi:ån sina föräldrar. Vissa räknade fel vid forvärvet av butiken så. de sedan 
exempelvis inte hade råd med inventarier. 

21 



Samtidigt är handlingsutrymmet begränsat för vad Länsstyrelsen rimligen kan 
göra. Många av lanthandlarna i Västmanland har inte sådan lönsamhet att det är 
rimligt att vi med hjälp av subventione:r eller på annat sätt böl' försöka påvel'ka 
någon att gå in i branschen. Däremot är läget ett annat med de som redan är 
verksamma handlare. 

Vilka chanser har Västmanlands åtta tanthandlare att vara kvar? En analys av 
styrkor, svagheter hot och lnöjligheter ger följande: 

Styrkor: 
En svag ekonomi för många butiker gör lanthandlarna mer aktiva. 
Turism gynnar vissa lanthandlare. 

Svagheter: 
En låg omsättning och svag lönsamhet hos många lanthandlare gör att de inte kan 
ta förluster någon längre tid. Vikande kundunderlag som beror på att befolkningen 
på många håll minskar, låg köptro het, litet sortimen4 stora säsongsvariatione-r och 
dyra varukostnader är andra pmblem. 
Kon.kun:ens från stormarknader finns också. 

ll~öjiiglteter: 

Ökad lokal upphandling. 
Ny teknil<. 
Samhällsforändringar som att människor vanligtvis blir rikare varje år gör kanske 
att de blir mindre benägna söka de billigaste priserna, vilket torde gynna 
lanthandelsbutilcer. 
Det :finns en rad motiverande faktorer som bidrar till att de inblandade parterna 
gör sitt bästa. (Exempelvis att serviceavveckling kan få negativa konsekvenser föl· 
fastighetsmarknaden. Orter som mist sin sista hutile är inte särskilt intressanta fi5r 
inflyttning. Vid en eventuelluedläggning av en lanthandelsbutik kan ko11ununen 
drabbas bland annat. av högre sociala kostnader. 
Turism kan öka på längre sikt vilket underlättar för butiker på sommaren. 

Hot: 
Alternativa inlcomstmöj ligheter kan locka handlarna att ägna sig åt något annat. 
Brottsligheten mot lanthandlare kan öka när det blivit dyrare och svårare att sätta 
in dagskassor i och med att mfmga banker dragit in sin kontanthantering. 
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4.2 Drivmedelsstationer 

Oljepriset (Btent) har sjunkit sedan sommaxen 2008. Det ligger sedan 2011 ändå 
på en hög nivå. Det höga priset leder rimligen till att efterfrågan på drivmedel 
sjunker till exempel genom att människor skaffar sig minetre bilar. Utrymmet för 
drivmedelsstationer minskar då. Men när det gäller drivmedelsstationer kan ett 
stön·e avstånd till servicen accepteras än när det gäller livsmedel eftersom man 
vanligen transporterar sig till drivmedelsstationer i ett fordon. 

Enligt branschorganisationen Svensk bensinhandel upprättbåller de stora 
aktörerna på drivmedelsmarknaden Statoil, OKQ8, Shell, Preem in bruttomarginal 
oavsett oljepriset. De höjer bara priserna om oljepriset går upp. Minskningen av 
drivmedelsstationer kompenseras därför delvis av att det är möjligt att bli en "vit 
mack" och ta sina leveranser från ru1nat håll och därmed stärker detaljisten sin 
bruttomarginal. Nedläggningstaleten när det gäller drivmedelsstationer är idag 
bara laing en procent enligt Svensk bensinhandeL 

Västmanland är drivmedelsstationerna ganska väl spridda över länet Ingen torde 
ha mer än 20 minuter till en drivmedelsstation vilket tar anses acceptabelt. 
Däremot är det viktigt att orter som också har en lanthandel i möjligaste mån 
också har tillgång till drivmedel på orten. Måste man lämna octen för att tanka 
handlar man kanske också på annan ort. 
På orter som Ramnäs, Virsbo, Kolsva , Riddarhyttan, Salbohed, Ransta, Möklinta 
och Götlunda är det speciellt viktigt att det tinns ddvmedel. Läusstyrelsen bör 
bevaka ifall tillgången till drivmedel blir hotad på dessa orter och om 
drivmedelsstationerna kan vara i behov av stöd enligt förordningen om 
kommersiell service. 
Enligt svensk bensinhandel bör en drivmedelsstation sälja minst 7~800 000 liter 
bensin per år ror att vara rimligt lönsam. Det är vanligtvis inte heller så bra att 
ligga i en ort med f<:irre än 2-5000 invånare. Ingen av de orter som har 
prioriterade lanthandlare där det också finns drivmedelsstationer på otten har så 
stor befolkning. 
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4.3 Avgränsningar 
Det finns många lika typer av service som är viktiga för boende på landsbygden. 

Detta serviceprogram inriktar sig dock på sådan service som Länsstyrelserna har 
möjlighet att mer direkt påverka. Som livsmedels~ och drivmedels:llirsörjning. 
Insatserna begränsas dock till konummer som vill att verksamheten ska bedrivas 
på deras 011er. Har de ingen sådan önskan bedrivs ingen stödverksamhet där. 

Ytterligare förutsättningar för stödverksamheten finns i de riktlinjer som är 
bilaga 2 till detta program och som uppdateras vruje åi:. Kriterier för att få stöd 
framgår där. 
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5 Den regionala processen 

5.1 Koppling till övriga program för regional tillväxt 

Detta regionala serviceprogram som kan komma att revideras tmder programtiden 
har en koppling till det regionala utvecklingsprogranunets insatsområde 
"foretagande och arbete", framrorallt vad avser entreprenörskap, nya företag och 
ökad konlcurrenskraft i små och mede1stol'a foretag. 

Länsstyrelsen kan bidra till att hjälpa företag att vara med på offentliga 
tipphandlingar och samordna insatser :1X5r att samtidigt l~älpa både lanthandlare 
och andra vid upphandlingar. 

Den hjälp som lämnas till ny:lliretagare har en viss koppling till 
serviceprogranunet. Inom arbetet med lanthandlare har vi en specifik bransch och 
då kan vi tillhandahålla konsulter som kattjust den branschen medan personer 
som sysslar med nyföretagande i allmänhet inte är så specialiserade. 

5.2 Partnerskap 
Partnerskapet består av representanter för de l<Ommuner som har lanthandlare. 
ÖVliga medverkande i partnerskapet på längre sikt im: vä.xa fram under 
programmets gång. 

5.3 Kommunalt deltagande 
Tillväxtverket har identifierat kommunalt deltagande som en framgångsfaktor i 
arbetet med regionala serviceprogram. Kommunerna uppmuntras att engagera sig 
på flera sätt. Ett extra servicebidrag l<:an lämnas ifall kommunerna gör 
upphandlingar på så sätt att lanthandlarna kan vara med. Länsstyrelsen bedriver 
inte stödverksamhet i kommuner där de inte uttryckligen så önskar. När det gäller 
hemsändningsbidragen överlåter Länsstyrelsen i stor utsträckning till 
kommunerna att avgöra hur de ska tillämpas inom ramen f6r förordningen. 

5.4 Hållbar utveckling 
För att främja en hållbar utveckling bör riktlinjema fOr stöd till kommersiell 
service ändras så att insatser som hmebär avsevärda energibesparingar kan få en 
högre pmcentsats. 

Lanthandlarna drivs i 5 fall av män och i 2 fall av kvimtor. Dess·utom driver en 
förening en lanthandel Två av de åtta butikerna drivs av personer med utländsk 
bakgrund. 
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6 Mål & Prioriterade områden 

Serviceprogrammets övergripande mål är att tillgängligheten till service minst ska 
ha samma nivå som vid utgången av 2013. Detta itmebär bland annat att samtliga 
åtta orter i länet som har prioritetade lanthandlare fortfarande har butik vid 
utgången av 2018 som är det sista året för det bär serviceprogrammet 

I analysen diskuterades servicetillgängligheten och de höt som finns mot den 
exempelvis i fonn av låg lönsamhet :ffir butiker. Vikten av attraktiva orter och 
risken för minskning av länets drivmedelsstationer behandlades också. I 
Västmanlands län har representanter för kommuner och andl-a berörda grupper 
diskuterat frågorna för att ta fi·am olika forslag till åtgärder. Detta har resulterat i 
ett program med 5 insatsområden sa.\nt ett uttalande om att Länsstyrelsen är 
positiv till att kommuner testar nya lösningar med hemsändningsbidraget 

6.1 Prioriterat område 1: Ideinventering 

Samla in nya ideer och förslag från olika grupper i samhället fOr att främja 
kommersiell service där servicen är gles. Upprätta rutiner för insamling av ideer. 
Bra ideer ska efterfrågas återkommande under en längre tidsperiod eftersom det 
kan vara svårt att få fram ideer vid en viss tidpunkt. 

Mål 

Ta fram nya konlcreta förslag som kan användas för att främja en god tillgång till 
service. 

6.2 Prioriterat område 2: Dagligvarubutiker 

Främja dagligvarubutiker som tillhandahåller livsmedel. 

satsningarna kan innebära att samverkanslösningar uppmuntras, nya typer av 
mötesplatser växer :fram, samt att samordning mellan aktörer och insatser för att 
öka ti1lgängligheten till service sker. Olika åtgärder för att fräinja butikernas 
lönsamhet ska vidtas. Verksamheten med direkta stöd till kommersiell service 
kommer också in här. 

1\tlål 

Alla de 01ter som i dag har en prioriterad lanthandel ska fortfarande ha det 2018 
det vill säga 8 stycken. 
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6.3 Prioriterat område 3: Drivmedelsstationer 

Läget för drivtnedelsstationer i länet ska bevakas och vid behov lämnas stöd enligt 
förordningen om kommersiell service. Om någon drivmedelsstation hamnar i 
svårigheter ska det vara möjligt att 1änma bidrag på ett så tidigt stadium som 
möjligt. 

1\'lål 

Bevara alla drivmedelsstationer som tagits upp som viktiga drivmedelsstationer i 
detta serviceprogram. 

6.4 Prioriterat område 4: Bredband 

Undersök behovet av bättre bredband till orter där servicen är gles. 

Mål 

Förbättra servicen på små tåtorter och göra ortema som har en lanthandel mer 
attraktiva 

6.5 Prioriterat område 5: Betaltjänster 
Undersök behovet av åtgärder för att främja tillgången till betaltjänster. Ett arbeta 
ska ocbå bedrivas för att tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service 
och näringslivets utveckling. 

Mål 

Länets befolkning och företag ska inte uppleva tillgången tillbetaltjänster som 
orimligt låg eller för kostsam. 
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Bilaga l 

Tätorternas fotkmängd 2010 

Antal kvinnor 2010.12-31 Antal män 2010.12-31 
Tätort 0-19 år 2o-64 år ss ... år Totait 0-19 år 20-64 år 65 ... år Totalt 

904 002 2 321 968 832 891 4058 861 956 457 2364 026 636453 3956936 
Fagersta 1145 2919 1495 5559 1261 3208 1102 5571 
Götlunda 34 61 55 150 26 56 38 120 

Hallstahammar 1223 2736 1323 5282 1199 2914 1083 5196 
Kolbäck 205 517 272 994 235 524 198 957 
Kolsva 301 601 322 1224 297 658 274 1229 

Kumla kyrkby 22 60 19 101 21 65 19 105 
Kungsör 585 1436 714 2735 640 1478 599 2717 
Köping 1854 4846 2283 8983 1938 5092 1730 8760 
Medåker 21 62 18 107 30 69 18 117 
Munktorp 56 129 47 232 48 134 41 223 
Mökllnta 41 67 50 178 45 95 40 180 
Norberg 463 1202 601 2266 532 1231 489 2252 
Ramnäs 166 382 165 713 164 418 170 752 
R an sta 116 231 58 405 147 252 77 476 

Riddarhyttan 40 109 57 206 47 118 60 225 
Sara 1268 3333 1719 6320 1377 3412 1180 5969 
Salbohed 31 72 30 133 20 85 21 126 

skinnskalleberg 210 591 330 1131 251 623 282 1156 
Strömsholm 105 f87 55 347 92 174 51 317 

Surahammar 693 1657 717 3067 765 1734 613 31 12 
S~ltra bruno 49 91 26 166 50 86 33 169 
sorstafor::; 34 80 25 139 21 87 31 139 
Valskog 75 175 77 327 92 199 76 367 
Virsbo 151 391 196 740 158 431 188 777 

Vastetfärnebo 50 114 66 250 45 126 56 227 
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Bi l a ga KS 2014 / 76 / 1 

':.':.':.v K L VÄsTMANlANDs 
':. ':. ':. Kommuner & Landsting 

Da rum 

2014-03-10 
Dn r Sic.la 

1 (1) 

Monika E Bert i Is son SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Medlemmar i VKL 
Ink. 2014 -03- 1 1 Kommuner och landstinget i Västmanland 

Oiarl en~Oil..j../ J.f??"f jAktbliaga l 
Dpb: l 

Hållbar utveckling och miljöfrågor på VKL- för yttrande 

Förbundsmötet beslutade 2013 att uppdra till VKL:s styrelse att undersöka med 
kommuner och landsting om det finns behov att beakta hållbar utveckling och 
miljöfrågor genom att utveckla området med en egen beredning för ändamålet. 

Frågan aktualiserades på styrelsemötet den 7 mars 2014 och direktören redovisade 
resursåtgång för att tillsätta en ny beredning på VKL. 
En beredning består av 13 ledamöter från lämplig nämnd/styrelse, en från 
respektive huvudman i länet, samt två från oppositionen, som utses av partierna. 
Varje beredning ska stödjas av en utvecklingsstrateg på VKL och kräver också 
administrativa resurser för hantering av ärenden, arvoden, distribution mm. VKL:s 
styrelse fattar beslut om antalet beredningar och dess uppdrag. 

styrelsen beslutade att tillfråga respektive kommun och landsting om deras 
uppfattning om behovet av en ytterligare beredning för att arbeta med hållbar 
utveckling och miljöfrågor. 

Utifrån fattat beslut i förbundsmötet 2013 uppmanar VKL:s styrelse att kommuner 
och landstinget svarar på denna förfrågan om behovet av ytterligare beredning och 
att huvudmännen inkommer till VKL med synpunkter i ärendet senast den31mars 
2014. 

Västmanlands Kommuner och Landsting 

(//cvrti~,ft_-~~-7r(~ 
Monika Eriksson Bertilsson 
Direktör 



':.':.':.\/KL VÄSTMANLANDS 
':.':.':.V Kommuner & Landsting 

Datum 
2013-05-08 

D nr 

Ink. 

PROTOKOLLSUTDRAG Diarienr 

Dpb: 

Protokoll fört vid Västmanlands Kommuner och Landstings 
Förbundsmöte 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

26 april 2013 
Kl. 09.30-13.00 
Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs 

-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -. 
§ 13 Uppdrag från förbundsmötet 2012 att beakta hållbar 

utveckling och miljöfrågor 

Vid förbundsmötet i VKL år 2012 väcktes en fråga rörande fortsatt arbete med 
hållbar utveckling och miljöfrågor i kommande verksamhetsinriktning. Enligt 
protokollet§ 12 formulerade förbundsmötet följande mening: 

"att uppdra till styrelsen att beakta hur VKL på bästa sätt kan belysa frågor kring 
hållbar utveckling och miljöfrågor" 

l bilaga 3 finns en redogörelse för formen för nuvarande arbete i VKL inom de 
berörda områdena. Arbetet med hållbar utveckling utgör en etablerad 
tvärsektoriell huvudprocess i verksamheten genom styrelse, beredningar och 
kansli. Miljöfrågorna ospecificerat, är där en del av de tre hållbarhetsaspekterna: 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

VKL har idag inga resurser för ett fördjupat sektoriserat arbete avseende någon 
av dessa aspekter utan verkar genom synergier och samverkan. Den etablerade 
verksamhetsformen anknyter väl till det förhållningssättet som t ex Agenda 21 
förespråkar och är i nuläget den mest effektiva. 

styrelsen beslutar: 

att godkänna redogörelsen för VKL:s arbete med hållbar utveckling en ligt 
bilaga 3 

att föreslå förbundsmötet 2013 att verksamheten även fortsättn ingsvis 
bör bedrivas på det sätt och av de skäl, som framgår av bilaga 3. 

Marlene Andersson (mp) yrkar på återremiss av ärendet till styrelsen med förslag 
på en bredningslösning, samt framtagande av kostnader för beredning och 
inrättande av en strateg inom området vilket inte är möjl igt eftersom 
förbundsmötet äger rum 26 april och inget styrelsemöte äger rum innan dess. 

Reservation från miljöpartiet de gröna undertecknat av Marlene Andersson bilaga 4. 



':.':.':.VKL VÄSTMANLANDS 
':. ':. ':. Kommuner & Landsting 

Datum 
2013-05-08 

Efter diskussioner beslutar förbundsmötet 

D nr 

att ge VKL:s styrelse i uppdrag att undersöka med kommunerna och 
landstinget om det finns behov att utveckla området genom t ex en 
beredning för att arbeta med hållbar utveckling och mi ljöfrågor. 

Sida 
2(2) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vid protokollet: Monika Eriksson Bertilsson 
Justerat: Britt-Inger Fröberg l Mike/ Damsgaard l Annika Duan 

-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.-

Rätt utdraget intygar: 

lng-Marie Enkvist 
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1(3) 

Håkan Johansson, 021-39 79 44 BILAGA 3 
Förbundsmötet 26 april 2013 

Hållbar utveckling - en drivkraft och ett förhållningssätt i VKL 
Hällhar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades redan i början på 1980-talet men fick sitt genomslag 
genom FN :s initiativ till handlingsprogrammet Agenda 21, baserat på slutsatserna från Brund
tlandkommissionen. Handlingsprogrammet antogs vid FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992. 
Agenda 21 baseras på insikten att långsiktigt hållbar utveckling fårutsätter att efterfrågan ur 
tre hållbarhetsaspekter - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet - uppfy lls parallellt. 
Hållbar utveckling handlar om förväntningar på takten i förbättring av livsvillkor, baserat på 
hushållning med jordens ändliga resurser och påverkan på ekosystemen. Denna förutsätter 
riskbedömning av utvecklingens långsiktiga effekter och insatser i form av strategier, ökad 
kunskap, incitament, samverkan, styrmedel, marknadsmekanismer och regleringar. 

Hållbarhetsaspekterna är var och en förutsättningar får utveckling, men verkar delvis på olika 
"arenor". En förutsättning för allt liv är givetvis ekologisk hållbarhet, annars blir det varken 
social eller ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten förutsätter acceptans för utveckl
ingsriktningar genom de förväntningar och drivkrafter som skapas. Den ekonomiska hållbar
heten handlar om hushållning, baserad på värdering av tillgångar, priser för resursförbrukning 
samt kostnader och estimerade effekter av resursförbrukning. I teorin innebär detta att håll
barhetsaspekterna inte är i "konflikt" med varandra. Men i praktiken är detta realitet. Kortsik
tiga "anspråk" ur en aspekt skapar ofta "störningar" ur en annan aspekt, inte minst som effek
ter av eller inskränkningar i resursförbrukning. Hållbarhet handlar därmed om är vilken norm 
som ska gälla för hushållning och därmed också om vilken politik som ska råda. 

Forutsättningar, ansvarsgranser och förhallningssatt i VKL 
Hållbar utveckling är en stark drivkraft för all verksamhet i VKL. Förutsättningarna ges av 
kommunernas och landstingets breda samhällsuppdrag, som huvudmän för omfattande verk
samheter, planering och myndighetsutövande. Ansvarstilldelningen till länets lokala och reg
ionala parter påverkas samtidigt av att länsstyrelsen i Västmanland har sin ursprungliga roll i 
fullföljandet av statens politik på regional nivå. Uttrycken för arbetet med utgångspunkt i 
hållbar utveckling har olika förutsättningar hos aktörerna. 

Men hållbar utveckling är en huvudprocess som går över ansvarsgränser. l VKL är ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet grundstenar i idearbetet, men förutsätter oftast verkställighet 
genom medlemmarnas verksamheter enligt den ansvarsfördelning mot medborgare och sam
hällets parter som råder. Effekter av VKL:s verksamhet uppkommer som effektivisering ge
nom samordning, politiska strategiska ställningstaganden, kunskapsuppbyggnad genom nät
verksarbete och i projekt, samt i riktade lärande- och utvecklingsprocesser. 
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Hållbar utveckling har en mycket stark tvärsektoriell innebörd. Kvalitetssäkring för hållbar 
utveckling och får hållbar tillväxt måste därför uppfyllas i verksamhetsmål i VKL eller hos 
verkställande parter. Arbete med hållbar utveckling i VKL ska därfår stimulera, stödja och 
möjliggöra kvalitetssäkring i alla verksamhetsled. Som regional part i nationella, regionala 
och kommunala utvecklingsfrågor, bl a i samarbete med länsstyrelsen, bedriver VKL om
världsbevakning och positionering i statliga och internationella frågeställningar utifrån håll
barhetsperspektiven. Avvägningar mellan samtliga hållbarhetsaspekter görs fortlöpande i be
redning av frågor och i politiska beslut och är det grundläggande fårhållningssättet i hållbar
hetsarbetet Ett fårhållningssätt som innebär att långsiktig hållbarhet fårblir en tvärsektoriell 
huvudprocess och inte riskerar att fårminskas i betydelse genom sektorisering. 

Exempel u1 VKL·s verksamhet 
En viktig fråga får långsiktigt hållbar utveckling är en geografiskt balanserad regional ut
veckling i Stockholm-Mälarregionsregionen och andra gränsregionala områden. En utveckling 
som bättre tar tillvarata människors förmågor, stimulerar näringslivet, effektiviserar verksam
heter och bättre utnyttjar bundet kapital i materiella tillgångar utan att belastningen på klimat 
och miljö ökar, eller att kommande generationers välståndsutrymme minskar. Med större ak
tivitet i existerande strukturer uppstår mindre marginaleffekter än om nya resurser ständigt 
måste skapas parallellt med att andra överges, till exempel i utnyttjande av bostadsbestånden. 
Den regionala utvecklingens komplexa frågor spänner över hela samhällsutvecklingen och 
kan inte med framgång drivas utifrån sektorsintressen. 

Därför är arbetet med Länsplanen, där VKL varit initiativtagare till en uppdaterad regional 
utvecklingsplan, ett viktigt uttrycksmedel får hållbar utveckling får Västmanland. Exempel: 

- Länsplanen verkar for ökad social hållbarhet genom: 
• Bättreforutsättningar för människor att få utbildning ochjobb och bättreförutsättningar för matchning 

av framtida kompetensbehov och relevant utbildning 
• Bättreförutsättningar för bostadsforsärjning i hela regionen. Ökat byggande i länet genomforutsätt

ningar för byggande i attraktiva lägen. 
• Ökad tillgänglighet mellan bostad och efterfrågade nytt or genom effektiv kollektivtrafik, bättre tillgäng

lighet till interne! och minskad sårbarhetför oljeprisutvecklingen Bättre kommunikationer genom på
litlig tågtrafik i storregionen 

- Länsplanen verkar for ökad ekonomisk hållbarhet genom: 
• Bättre förutsättningar för länets näringsliv att utvecklas 
• Förutsättningar att minska utflyttningen och en positiv befolkningsutveckling i länet. 
• Möjligheter attfinansiera välfärdsuppdragen i offentlig sektor. 
• Bättre förutsättningar för regionförstärkning 

- Länsplanen verkar for ekologisk hållbarhet genom: 
• Minskad resursförbrukning i samhället. Ökad medvetenhet om tillgänglighetens sårbarhetför oljepri

set. 
• Förutsättningar för omställning av energisystemen genom bättre resursutnyttjande samt minskad kli

matbelastning genom sjöfart ochjärnväg Ökade möjlighet tilllandsbygdsutveckling 
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Ytterligare urval ur 20 12-års verksamhet får ökad social och ekonomisk hållbarhet är integre
rade i beredningarnas arbete, men också genom riktade utbildningsprojekt till personal i om
sorgen där KIVO-projektet och samordning av system inom e-Hälsa, liksom samordning av 
hemsjukvårdreformen är exempel. Samtliga får effekter på samhällsekonomin, men också på 
enskilda människor genom högre kvalitet, ökad integration eller som autonomi får äldre högre 
upp i livet. Vidare är utredningen om Vafab exempel på hållbarhetsarbete, med betoning av 
den ekologiska och ekonomiska dimensionen. Slutligen utgör Turismfunktionens "Hållbar 
besöksnäring" ett gott exempel. 

Slutsut<>er för verksamheten 
Det övergripande tvärsektoriella forhållningssättet, baserat på fortlöpande avvägningar mellan 
de tre hållbarhetsaspekterna, bör fortsatt gälla for VKL:s uppdrag och styrelsens arbete. 
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miljöpartiet de gröna Q 

Ärende 11, VKL:s styrelse 22/3 2013 -Arbetet med hållbar utveckling och miljöfrågor i VKL 

Vi anser att ytterligare underlag behövs för att ta ställning till hur det fortsatta arbetet kring miljö och 

hållbar utveckling ska bedrivas. Bilaga l , som beslutethänvisar till, redogör enbart för fördelarna 

med nuvarande ordning, och ger ingen framåtblick kring olika sätt att vidareutveckla verksamheten. 

Men för att lyfta Västmanland som ett hållbart län behövs det vidareutveckling av länets miljöarbete. 

Framgångar och goda exempel i en kommun kan spridas till övriga delar i länet med hjälp av god 

samordning. Länsövergripande samarbete är även en förutsättning för att kunna utnyttja större 

finansieringslösningar såsom EU-stöd för hållbarhetsarbete. Och för att uppnå positionen som 

föregångslän så behövs det en kommun- och landstingsnära drivkraft, dvs en roll som VKL kan axla. 

Samordning av länets miljöarbete i kommunerna och i landsting har stor potential att placera 

Västmanland som ett av de mest hållbara länen i Sverige och i världen. Västmanland kom t ex tidigt 

överens om ambitionen att vara ett fossi lfritt län till 2015. En position som föregångslän genererar 

exportmöjligheter för miljöteknik och hållbara lösningar samt minskar onödig resursförbrukning och 

sänker därmed kostnader. 

Samtidigt finns det behov av samordnad regional planering, speciellt med hänsyn till att 

arbetsmarknaderna har blivit större och befolkningen i Västmanland har mer rörlig livstiL Med ökade 

resor har hållbara transportalternativ och genomtänkt samhällsplanering en nyckelroll. Samordnad 

regional planering gör också att konflikterna mellan kommuner kan minskar och att vi istället kan 

utveckla Västmanland tillsammans. 

Vi vill därför fortsätta diskussionen kring hur verksamheten kan vidareutveckas. Bland annat anser vi 

att möjligheter, kostnader och konsekvenser av exempelvis stärkt tjänstemannastöd inom 

miljöområdet och/eller inrättande av en miljö- trafik- och samhällsbyggnadsberedning bör utredas. 

Marlene Andersson (MP} 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-03-25 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKL- Cirkulär 14:11 sotningsindex 2014 
2 SKL- Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd 
3 Sala SilvergruvaAB-styrelseprotokoll 2014-02-12 
4 salabostäder AB- styrelseprotokoll2014-02-26 
5 Centrala samverkansgruppen- protokoll2014-03-05 
6 VON§ 38 E-hälsa 
7 Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor med kom-

munerna i Västmanlands län- protokoll 2014-02-21 
8 Intresseföreningen Dalabanans Intressenter- protokoll2014-02-07 
9 Föreningen Regiondjursjukhuset i Strömsholm- kallelse till årsmöte 
10 Västmanlans Tolkservice ek förening- kallelse till föreningsstämma 
11 Sala Hembygds- och fornminnesförening-kallelse till årsmöte 
12 salabostäderAB-kallelse till styrelsemöte 
13 Akademikerförbundet-programförslag Vägar till en god äldreomsorg 
14 SVT- skrivelse om satsning på den regionala nyhetsverksamheten 
15 Trafikverket Öst- Info om färja Dalälven/Trelänsleden 
16 Företagarcentrum- nyhetsbrev jan-feb 2014 
17 Hela Sverige ska leva! nr 1/2014 
18 SKL- tidskrift Uppdrag jämställdhet 
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