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Kallelse till sammanträde 

Organ Ledningsutskottet 

Plats Gustav Adolfsalen 

Tid Tisdagen den 21 oktober 2014, kl 13.30 

 

1 Information/lägesrapport om Resecentrum 

Föredragning av miljöingenjör Jenny Sivars. 

2 Detaljplan för Måns Ols badområde; planuppdrag 

Bilaga KS 2014/194/1-2 

Föredragning av planarkitekt Märta Alsén. 

3 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Bilaga KS 2014/48/6  

Föredragning av controller Inger Lindström. Ekonomichef Lennart Björk samt 

förvaltningscheferna JuneAnn Wincent och Agneta von Schoting deltar vid ären-

dets behandling. 

4 Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande 
godsinfrastruktur 

Bilaga KS 2014/195/1-2 

Föredragning av Anders Johansson 

5 Ansökan från Möklintagården om stöd till evenemang – förlustgaranti till evene-
manget ”En jojobantares bekännelse – ståupp komiker” 

Bilaga KS 2014/196/1 

6 Uppdaterad handlingsplan för tillgänglighetsarbete samt åtgärdsplan för 
tillgänglighetsarbete 

Bilaga KS 2014/197/1-2 

7 Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund; korrigering 

Bilaga KS 2014/119/2-3 

8 Svar på motion om integration och arbete 

Bilaga KS 2014/198/1-3 

9 Svar på motion om skydd för omsorgstagares pengar 

Bilaga KS 2014/199/1-3 

10 Svar på motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Bilaga KS 2014/200/1-3 
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11 Svar på motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar  

Bilaga KS 2014/201/1-3 

12 Svar på motion om busslinjer till Enköping  

Bilaga KS 2014/202/1-3 

13 Svar på motion om distributionscentral för varor till kommunens tillagningskök 

Bilaga KS 2014/203/1-3 

14 Svar på motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Bilaga KS 2014/204/1-3 

15 Svar på motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa väjningsplikt 
mot Kungsgatan i Sala 

Bilaga KS 2014/205/1-3 

16 Svar på motion om sparkspår (sparkstötting) 

Bilaga KS 2014/206/1-3 

17 Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

Bilaga KS 2014/207/1-3 

18 Svar på motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 

Bilaga KS 2014/208/1-3 

19 Svar på motion om att införa meditation/mindfulness till elever 

Bilaga KS 2014/209/1-3 

20 Svar på motion om lokalt slakteri 

Bilaga KS 2014/210/1-3 

21 Svar på motion om kött från grisar 

Bilaga KS 2014/211/1-3 

22 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

Bilaga KS 2014/212/1-3 

23 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

Bilaga KS 2014/213/1-3 

24 Svar på medborgarförslag om en grön tillväxtplan 

Bilaga KS 2014/214/1-3  

25 Information 

26 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/215/1 

27 Extra ärende: Ansökan om startbidrag till Kiron – verksamhet för 

integrationsarbete 

 



1 (1) 

2014-10-08 .uII SALA Bilaga KS 20 14/194/1 
~ KOMMUN 

MISSIV - BESLUT OM PLANUPPDRAG 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA K - -21 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 3 
, iaiillnr 

"'014 1[;61 
, Aktbilaga 

Detaljplan för Måns Ols badområde; Beslut om plan uppdrag 

INLEDNING 
För att Tekniska kontoret ska kunna genomföra planerade investeringar i Måns Ols 
området krävs att detaljplanen görs om. Arbetet utgår från Handlingsplan Måns Ols från 
2012. Mer information om handlingsplanen finns här: https ://www.sala.se/Bygga-
bo IAktu e Ila -pro j e kt Im ans -o Is-handlingsp lan I 

I 

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för del av Måns Ols området är att göra området 
ännu mer lättillgängligt för allmänheten. Måns Ols är ett populärt rekreationsområde som 
kan utvecklas ytterligare och ges en sammanhållen karaktär. 

Handlingsplanen tar upp olika etapper, men endast vissa av åtgärderna kräver en ny plan. 
För att kunna byta plats på väg och parkering behöver planen göras om. En planändring 
behövs också för att kunna uppföra flera mindre kiosklika byggnader. 

Genomförandetiden för den gällande planen har inte gått ut då den är 15 år och 
detaljplanen antogs 2005. Föreslaget planområde för den nya planen innefattar dock inga 
privata fastigheter utan ägs i sin helhet av Sala kommun. Det allmänna intresset är dock 
stort. 

FÖRSLAG TILL BESLUT: 

att ge Planering och utveckling i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning med normalt 
planförfarande av Måns Ols badområde. 

Märta Alsen 

Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
7332 5 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växe l: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommu n,lnfo@sala.se 
www.sala.se 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Planering- och utveckling 

Måns Dis badområde 
Sala kommun, Västmanlands län 
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PLANUPPDRAG - TJÄNSTESKRIVELSE 

KS LU 
2014-10-14 

SALA KOMMUN 
KDmmunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- l 3 

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Planområdets läge 

Plandata 
Fastighet/område: Kristina 4:2 och Silvergruvan 1:4 

Ägare: Sala kommun 

Sökande: Sala kommun tekniska kontoret 

Areal: 3,8 ha 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress : Stora Torget 1 
Växel : 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 

kommun .i nfo@sala.se 
www.sala.se 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Samhällsbyggn adskontoret 
Planering och utveckling 

marta.alsen@salil.se 

Direkt : 0224-74 73 25 
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MÅNS OLS BADOMRÅDE 

PLANUPPDRAG 

Motiv, Bakgrund, Syfte 

Gällande plan 

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för del av Måns Ols området 
är att göra området ännu mer lättillgängligt för allmänheten. Men 
också att kunna göra verklighet av handlingsplanen för Mäns Ols 
som togs fram 2012. 

Handlingsplanen för Måns Ols Etapp 1 säger att den lägger grunden 
för fortsatt utveckling av området. Broräcken och träribbor över 
kanalerna markerar att man kör över vatten samt visar början och 
slut på badets lågfartsområde. Genom att byta plats på vägen och 
parkeringen blir vägen en del av badområdet och en plats där man 
kan njuta av den vackra vyn och lätt stanna till. 

För att kunna byta plats på väg och parkering behöver en 
planändring göras. En planändring behövs också för att kunna 
uppföra flera mindre kiosklika byggnader. 

En behovsbedömning för en miljökonsekvensbeskrivning kommer 
att göras i planarbetets tidiga skeden. 

Gällande detaljplan för Måns Ols 3991 (Detaljplan för Kristina 4:1, 
4:2 del av Silvergruvan 1:4, 1:5) syfte var att skapa ett 
sammanhängande grönområde, som omfattade hela natur-, kultur
och rekreationsmiljön. Inom området medgavs vissa verksamheter, 
t ex begränsade byggrätter för värdshuset, en ny receptionsbyggnad, 
badbryggor samt tre nya bostadsfastigheter. 

Värdefulla byggnader och miljöer skyddades i detaljplanen genom 
skyddsbestämmelser eller varsamhetsbestämmelser. 
Parkeringssituationen förändrades till förmån för badområdet. 
Miljön kring badplats och parkeringar skulle utformas på ett 
tilltalande sätt. Förutsättningarna för fritidshusbebyggelsen norr om 
värdshuset och dess fortbestånd liksom för befintlig permanent 
bostadsbebyggelse klargjordes. 

Pla neringsförutsättninga r 

Viktiga frågor Måns Ols badområde nyttjas flitigt av allmänheten för rekreation och 
friluftsliv. I Plan för Sala stad beskrivs Mäns Ols som ett område att 
utveckla för att stärka Salas utbud. 

Viktiga frågor i planarbetet är strandskyddet, Sjötorpet och 
bevarande samt utveckling aven mötesplats för rekreation, kultur 



Planförfarande 

och friluftsliv. 
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MÅNS OLS BADOMRÅDE 
PLANUPPDRAG 

Genomförandetiden för gällande plan har inte gått ut. Det område 
som berörs av den nya planen ägs dock i sin helhet av Sala kommun 
och ändringen drabbar därför inga privata fastighetsägare. Området 
är dock av stort intresse för allmänheten. Men planens syfte är att 
behålla nuvarande användning och öka attraktiviteten. 

Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. 
Framtagande av planprogram bedöms inte nödvändigt eftersom 
området omfattas av den fördjupade översiktsplanen Plan för 
Sala stad. 

Tidplan och prioritering 

Ekonomi 

Förslag till beslut 

Planen föreslås tas fram av konsult till samrådsskede. Det bedöms 
viktigt att skyndsamt ta fram en detaljplan för området för att möta 
tekniska kontorets investeringar. 

Enheten för planering och utveckling gör ett överskott för 2014 
därför vill vi finansiera planarbetet för 2014 genom en omfördelning 
av enhetens pengar. 

attge Planering och utveckling i uppdrug att påbörja 
detaljplaneläggning med normalt plan/ör/arunde av Måns Ols 
badområde. 

Märta Alsen 
Planarkitekt 
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Uppföljning September 2014 Bilaga KS 2014/48/6

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Prognosutveckling per månad,  Beräknad Årsbudgetavvikelse

Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov

Årsbudget 

2014

Prognos 

2014

Avvikelse 

i %

Månads 

tendens

Kommunstyrelsen -600 -150 -400 655 2 735 800 3 490 0 0 217 792 214 302 1,6%

Bildnings- och lärandenämnd 0 0 0 0 500 4 050 6 850 0 0 463 077 456 227 1,5%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 -4 700 -3 560 0 0 423 964 427 524 -0,8%

Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 790 0,0%

Överförmyndare 0 0 0 0 0 100 100 0 0 3 173 3 073 3,2%

Summa -600 -150 -400 655 3 235 250 6 880 0 0 1 108 796 1 101 916 0,6%
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Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Avvikelse
+3,5Mkr

Kommentar

Kommunchef + 100 tkr
Konsultkostnader beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget.

Medborgarkontor +2 315tkr
Överskott för allmänna val 300 tkr, pga högre statsbidrag.Cykelleder beräknas ge ett överskott på 1685 tkr, kommer troligen att 
begäras överförda till 2015 i bokslutet. Överskott för kaptjkostnader på IT, 300 tkr

Kultur- och fritidskontor -1 123 tkr
Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket.Högre kostnader än beräknat för  
Investeringsbidrag till samlingslokaler samt minskat antal bad i simhallen.

Samhällsbyggnadskontor +2 593 tkr
Kostnader för rekryteringar och detaljplaner är högre än budgeterat och intäkten från Heby minskar, totalt -670 tkr.
Samhällsfinansierade transporter +3 100 tkr, uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsreso, effektivare 
planering/samordning  av skolskjuts , något lägre resande med taxi. 
Mark beräknas ge ett överskott på intäktssidan med 140 tkr.

Tekniskt kontor -55 tkr
Stor osäkerhet i prognosen, oförutsedda händelser kan ge konsekvenser på ekonomin. Kontoret har lagt en buffert.

Räddningstjänst -1 190 tkr
Personal, hyres- och företagshälsovårdskostnader högre än beräknat. Sänkta telefonkostnader  förbättrar resultatet då SOS 
avtalet tecknats till en lägre kostnad. Civilförsvaret beräknas ge ett överskott.
Skogsbrandens kostnader beräknas täckas av återsökta medel från MSB och Länsstyrelsen.
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Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %

Prognosutveckling per 

månad -600 -150 -400 655 2 735 800 3 490 0 0 217 792 214 302 1,6%

Ekonomikontor + 340 tkr
Lägre personalkostnader och ett nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem.

Personalkontor + 400 tkr
Överskott då rekrytering av ytterligare en medarbetare är framflyttad för att anpassa kravprofil till övergripande behov efter 
kommande organisationsförändring samt på grund av  tjänstledigheter/deltider.
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Bildnings- och 
lärandenämnd

Avvikelse
+6,9Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %
Prognosutveckling per 

månad 0 0 0 0 500 4050 6850 0 0 463 077 456 227 1,5%

Kommentar

Central förvaltning -200 tkr
Högre personalkostnader än budgeterat.

Förskola -400 tkr
Obudgeterad verksamhet på Bellanderska under sommaren.

Grundskola + 5 400 tkr
Överskottet består av  personalkostnader för lärare och barnskötare  2 500 tkr, elevvårdsverksamhet 1 000 tkr, interkommunala 
ersättningar  500 tkr, hyror 700 tkr , kapitaltjänstkostnader 700 tkr.

Gymnasiet + 500 tkr
Interkommunala kostnader.

Vux/SFI + 1 200 tkr
Ansökningar beviljas men kostnaderna släpar då kursstarterna varierar.

Kulturskolan + 350 tkr
Överskott för året beräknas bli 500 tkr då  Musikprofil  & kulturgaranti är budgeterat för helår men kommer att startas upp först  
i höst. 
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Vård- och 
omsorgsnämnd

Avvikelse
-3,6Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %
Prognosutveckling per 

månad 0 0 0 0 0 -4 700 -3 560 0 0 423 964 427 524 -0,8%

Kommentar

Individ Familj Arbete   -2 560 tkr
Främsta orsaken till  underskottet är placeringskostnader.

Äldreomsorg - 1 600 tkr
Högre sjuktal, vikariekostnader samt ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Funktionsnedsättning - 1 400 tkr
Ökade kostnader för elevplaceringar på LSS skolboenden.

Förvaltningsövergripande + 2 000 tkr
Resursens internförsäljning går med överskott, projektet för verksamhetssystemsbytet och semesterlöneskulden upparbetar 
kostnad under hösten.
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7

Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget
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Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %

Kommunstyrelsen 8 300 4 629 2 873 20 114 19 672 19 444 76 060 0 0 151 651 75 591 50,2%

Bildnings- och lärandenämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 590 4 590 0,0%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 6 406 6 406 0,0%

Summa 8 300 4 629 2 873 20 114 19 672 21 444 76 060 0 0 162 647 86 587 46,8%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarkontor +1 000 tkr
Investeringar för bredband beräknas lämna ett överskott på ca 1 000 tkr med anledning av beställarbrist.

Samhällsbyggnadskontoret -6 550 tkr
För mark blir  den totala budgetavvikelsen  -6 550 tkr

Tekniska kontoret   81 460 tkr

Flera minde investeringsprojekt kommer skjutas till 2015 och genomföras tillsammans med större projekt så som resecentrum och stadsparken.
Andra projekt som ej kommer genomföras beror på en brist på resurser under 2014 (främst personella) samt överklagade upphandlingar.

Gatuprogram
Prognosen är att 5 442 tkr av budgeten kommer att arbetas upp under 2014. Projekt som ligger med i budget för 2014 men som kommer att slutföras under 2015 
och därmed kommer att begäras i överfört anslag är bland annat Resecentrum/busscentral , GC-väg Sätrabrunn, parkeringplats Stadsparken och pendlarparkering 
Ransta. Medel för områden aktuella för planläggning återlämnas. Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras hinna slutföras under året.
VA-program
Prognosen är att 14 191 tkr av budgeten kommer att arbetas upp under 2014. Avvikelse  mot budget består bland annat av medel i projektet områden aktuella för 
planläggning inte kommer att nyttjas samt att stor del av budget för ARV Sala byte övervakningssystem kommer att begäras i överfört tilläggsanslag till 2015 då 
arbetet kommer att slutföras.

Parkprogram
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Parkprogram
Avvikelse för programmet beror på att investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan flyttas fram i väntan på exploatör.
Kontorsledningprogram
Återstående medel för inköp av kontorsutrustning för 2014 återlämnas.
Teknisk serviceprogram
Prognosen är att en avvikelse på 2 190 tkr av dessa kommer de återstående medel för inköp av personbilar att begäras i överfört anslag till 2015 samt ett överskott 
på inköp av maskiner , verkstads-och förrådsinventarier återlämnas.
Kart/mät program
Digitalt ortofoto kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet from 20140301.
Gruvans vattensystemprogram
Prognosen är att 3 645 tkr av budgeten kommer att arbetas upp under året. Avvikelse består av renovering sluss jakob matts kvarn samt 
projektering/arbetshandlingar trumma Silvköparen/Olof Jons där medel kommer att begäras  i överfört tilläggsanslag.

Lokalprogram
Prognosen är att 38 129 tkr kommer att arbetas upp under året.
Avslutas under 2014:
Medborgarkontor: Byggnationen är klar och återstående medel 83 387 kr återlämnas.
Gårdar. En ombyggnation av Åkraskolans gård har gjorts, kostnad ca 1 300 tkr, ombyggnad av solgården på Björkgården pågår och kostnaden blir ca 350 tkr, staket 
på Ösby ca 750 tkr och ombyggnation av Salbo fritids gård ca 500 tkr kommer att påbörjas under senhösten. Troligen kommer ca 700 tkr att återlämnas.
Fastigheter med kulturhistoriskt värde. Målning av Bergslagsgården och Herrgården Ösby klart återstår målning av Erikssonska villan Ösby. Budgeterade medel 
kommer att användas.
Storköksutrustning, Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. I dagsläget har vi inga önskemål på någon ytterligare utrustning för i 
år.
Ombyggnad V-bo skola. Ombyggnationen är klar och har klarat sej inom ramen.
Salberga utanför mur va-ledn. Arbetet pågår och kommer att klara sej inom ram.
Mindre justering av lokaler. Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. Troligtvis kommer ca 500 tkr att återlämnas.
Säkerhetskrav. Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. Vi ser över ”packsystemet” på idrottshallen, så budgeterade medel 
kommer troligtvis att gå åt.
Tillagningskök Ösby. Byggnationen är klar och resultatet är i dag ett underskott på 442 846 kr, men det kommer att göras omfördelningar på ca 500 tkr då dessa är 
underhållskostnader som legat med i projektet.
Handikappanpassningar. Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. Vi kommer troligtvis att återlämna ca 500 tkr.
Målerilokal Ösby. Byggnationen pågår och budgeterade medel kommer att användas.
Tillbyggnad Salbo förskola. Byggnationen är klar och har klarat sej inom ram.
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Tilläggsanslag till 2015 kommer begäras:
Servicebyggnad Stadsparken: Vi väntar på en ändring av detaljplanen i stadsparken den blir troligtvis klar vid årsskiftet. Byggnationen förväntas påbörjas under 
våren 2015. Budgeterade medel 5 000 tkr begärs över till 2015.
Tillagningskök Varmsätra/Änghagen. Det finns ett politiskt beslut att bygga en skola/förskola i Varmsätra, medel för detta är budgeterat till 2017. Om detta blir
verklighet så ser vi ingen anledning att bygga om köket i Varmsätra. Ängshagenskolans kök är i behov av en utbyggnad för att kunna användas som tillagningskök, 
detta har inte kunnat göras under 2014 p g a brist på upphandlare, konsulter och byggnadsentreprenörer. Budgeterade medel 3 000 tkr kommer att begäras över till 
2015.
Byte ventilation Ösby. Avslutas under 2015.
Klimatanläggning Täljstenen. Arbetet pågår och vår försiktiga prognos är att ca 2 500 tkr kommer att begäras över till 2015 och att arbetet är klart i mars 2015.
Ransta skola o fsk. Projektet pågår. Ca 400 tkr kommer att begäras över till 2015.
Om och tillbyggnad Sätrabrunns förskola. Vi har inte fått något bygglov och flera grannar har klagat på byggnadens placering. Vi kan troligtvis inte påbörja bygget 
under 2014. Budgeterade medel 6 000 tkr kommer att äskas över till 2015.
Äldreboendet. Bidrag från Länsstyrelsen 10 000 tkr och 7 000 tkr som skall betalas till byggnadsentreprenören när utvärdering av energibyggnationen är klar 
kommer att återlämnas. Återstår en anpassning på de stora balkongerna för att få ett bättre ljud, detta kommer att kosta ca 1 000 tkr.
Lärkans sportfält etapp 2. Entreprenaden för sporthallen är ute på tilldelning och arbetet förväntas påbörjas under november. Vi har därför inte fått någon 
lyftningsplan men vi kommer troligtvis att begära över  ca 14 000 tkr till 2015. Upphandlingen av läktare är ännu ej klar, men vi ser tydliga tendenser till att de 
budgeterade medel som finns inte kommer att räcka, därför vill vi omfördela medlen från Projekt 3701, Rivning av fastigheter, att vid behov användas till 
läktarbygget.   
Rivning av fastigheter: Enl politiska beslut så kan budgeterade medel ej användas till rivning. Dessa medel vill vi omfördela till projekt 3744.
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos

2013 2014 2014
(inkl TA)

Verksamhetens intäkter 252 151 260 437 252 751
Jämförelsestörande intäkt 29 940
Verksamhetens kostnader -1 250 674 -1 311 960 -1 313 195
Avskrivningar -51 222 -55 773 -51 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 019 805 -1 107 296 -1 111 444

Skatteintäkter 839 004 855 680 859 305
Generella statsbidrag och utjämning 252 457 259 160 264 959
Finansiella intäkter 4 688 4 178 4 185
Finansiella kostnader -11 239 -14 174 -10 378

Årets  resultat 65 106 -2 452 6 627

Reavinst 4 941 1 314
Resultat efter balanskravsutredning 60 165 -2 452 5 313

Budgetavvikelse 9 079
varav:

Nämndernas prognos 6 880
Finans (varav AFA -9 000 tkr) -7 225
Skatteintäkter/generella statsbidrag 9 424

TA-anslag 2014 8 041
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Remiss om Västerås program för trafikslagsövergripande 
godsinfrastruktur 

! 

Stadsledningskontoret i Västerås stad har i uppdrag att ta fram "Västerås program 
för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur". En remissutgåva har tagits fram och 
sänts ut på en bred remiss till kommuner, myndigheter, organisationer, kluster, 
företag och näringsidkare. 

Programmets övergripande syfta är att visa hur Västerås avser att möta den 
nuvarande och framtida utmaningen att hantera det gods som behöver tranporteras 
samt hur Västerås vill främja en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att arbeta 
med detta kan vi även stärka stadens attraktivitet och konkurrenskraft som 
logistikort och regioncentrum där näringslivet ser det som en självklarhet att 
utvecklas och investera - en nod som attraherar nya flöden och aktörer. 

Programmet är ett verktyg för Västerås att genom aktiva åtgärder, vad gäller 
infrastruktursatsningar och näringslivsplanering22, bidra till regionalt- och 
nationellt hållbara och trafikslagsövergripande godstransporter. 

Genom att transportera gods till, från och via Västerås kan kunder och brukare med 
Västerås som nod använda det mest effektiva och hållbara sättet att transportera sitt 
gods till dess geografiska mål punkt. 

Programmet syftar till att Västerås kan erbjuda en mycket god tillgänglighet lokalt, 
interregionalt och internationellt. Detta uppnås genom att Västerås är en nod där 
allt finns samlat i form av infrastruktur, samarbetet och hoplänkade system som gör 
att godsets hela resa kan beaktas. 

I kapitel 1.3 Regionala samarbeten redovisas ett flertal samarbeten över kommun 
och länsgränser. Några av de som nämnts är Mälardalsrådet och En Bättre Sists
samarbetet och Räta linjen (RV 56). 

I kapitel 1.4 Godstråk, noder, terminaler i storregionen redovisas att 
I Storregionen finns tre av Sveriges tio så kallade basflygplatser, Stockholm-Arlanda, 
Stockholm-Bromma och Visby flygplats. Regionen har också flygplatser som drivs i 
kommunal eller privat regi, varav de största är Örebro, Västerås, Skavsta, Norrköping 
och Linköping. 
I Storregionen finns sju hamnar - Stockholmshamnar, Södertälje hamn, Harghs hamn, 
Mälarhamnar, Norrköpings hamn, Gävle hamn och Oxelösunds hamn. Idag är hamnarna 
viktiga noder i regionen för flera transportslag. 
Regionen genomkorsas av flera nationellt utpekade järnvägar för gods- och 
persontransporter så som Västra stambanan, Södra stambanan, Ostkustbanan, 
Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Regionen berörs även av många 
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viktiga banor som har sin start- och målpunkt inom eller i nära anslutning till regionen 
Dessa är Mälarbanan, Svealandsbanan, Stråket Sala-Oxelösund, Dalabanan, 
Bergslagspendeln och Stångådalsbanani Tjustbanan, 
Många av de regionalt och nationellt mest betydelsefulla vägarna för transport av gods 
passerar genom regionen - europavägarna E4, E18, E20 och E22 samt de nationella 
riksvägarna väg 50, väg 56 och väg 70, 

Kommentarer; 

Sala kommun ser det som värdefullt att Programmet lyfter in de regionala perspektiven i 
godstransporterna, Sala kommun är en aktiv medlem i flera av dessa 
infrastrukturarbeten såsom i Dalabanan, Räta linjen (RV 56) och (RV 70), 

Dalabanan; Intresseföreningen Dalabanan består av kommuner, länsstyrelser och 
regionala organ som ligger utmed Dalabanans sträckning eller i nära anslutning till 
banan, Intresseföreningen ser som sin huvuduppgift att uthålligt och framgångsrikt 
verka för en positiv utveckling av Dalabanan på lång sikt. Syftet är att tydliggöra 
nuvarande problem och att definiera vilka insatser som krävs för att uppnå önskad 

förbättring, Dalabanan utgör en viktig förbindelse mellan Mälardalen och Dalarna där 
Sala utgör ett av naven, Sala kommun arbetar aktivt tillsammans med Trafikverket och 
Länsstyrelsen med en Åtgärdsvalstudie för att utreda förutsättningar för att lösa plan 
korsningar och resecentrum i Sala, 

Räta linjen (RV 56) och (RV 70); Vägstråket Räta Linjen, väg 56, mellan Norrköping och 
Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella 

stamvägnätet, Intressenterna i detta vägstråk har under lång tid samarbetat under 
namnet Räta Linjen-gruppen, Väg 56 och väg 70 ingår i det nationella stamvägnätet och 
förbinder Norrlandskusten och Dalarna med Syd- och Mellansverige, Vägarna är viktiga 
för såväl pendlare och transportföretag som turister. Tidigare var vägen genom Sala en 
flaskhals med låg standard och dålig framkomlighet. 

Den nya vägen 56/70 mellan Broddbo och Sör Kivsta har gett bättre framkomlighet och 
trafik- säkerhet samt en bättre miljö i Sala, Förbifart Sala öppnades för trafik i oktober 

2008, Den felande länken förbi Sala på väg 56 syd öst om Sala mellan Sör Kivsta - Norrby 
kvarstår dock att lösa, Som en konsekvens av att projektet inte genomfördes i sin helhet, 
belastas nu vägar inne i Sala tätort av mycket tung trafik, då körsträckan utefter den nya 
förbifarten är något längre än att som tidigare köra förbi Sala via Sörskogsleden, Utefter 
vägarna i Sala tätort finns många bostäder som utsätts för buller, vibrationer, farligt 
gods och osäkra trafikmiljöer då den tunga trafiken väljer denna väg istället för den nya 

förbifarten, En Åtgärdsvalsstudie bör därför göras för väg 56 mellan Sör Kivsta - Norrby 
för att skapa en hållbar sträckning för riksväg 56, 

Anders Johansson 

Samhällsplanerare 

2 (2) 
2014-10-10 
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1. Om programmet 

Programmet beskriver övergripande hur Västerås vill bidra till en regionalt och nationellt hållbar 

godstransportkedja där de olika trafikslagen samverkar i ett trafikslagsövergripande system genom 

att Västerås tänker globalt och agerar lokalt. Programmet tar även fasta i internationella utblickar för 

Västerås, Mälardalsregionens och Sveriges plats i Europa och världen. 

Programmets mål, indikatorer och strategier utgår bland annat från redan fattade inriktningsbeslut 

gällande väg, järnväg, insjöfart' och flygfrakt. 

Till programmet hör en Bilaga 1 "Mål-indikatorer-ansvar" som preciserar måiuppföljning och 

uppföljningsansvar samt Bilaga 2 "Strategierna och deras innebörd" som preciserar innebörden av 

strategierna. 

1.1 Malgrupp 

Målgruppen för programmet är dels koncernintern och dels extern. 

För koncernen ger programmet vägledning för tanke och handling när den hållbara staden planeras 

samt hur Västerås ska agerar Ickaft utifrån ett regionalt, nationellt och globalt håUbarhetsperspektiv 

vad gäller godstranportinfrastruktur. 

Den externa målgruppen består av godstillverkare, transportörer, transportköpare och godsköpare 

samt övriga som på något sätt är inblandade i godsets tranportkedja. Den externa målgruppen får 

genom programmet kännedom om hur Västerås planerar den lokala godsinfrastrukturen utifrån ett 

regionalt och nationellt hållbarhetsperspektiv. 

1.2 Utgangspullkt 
Tillsammans behöver vi möta den nuvarande och framtida utmaningen att hantera den mängd gods 

som behöver tranporteras samtidigt som vi når en långsiktigt hållbar utveckling. Prognosen för 

godsmängder som kommer att använda infrastruktursystemet pekar kraftigt uppåt. Ökningen beror 

dels på ökad konsumtion men beror i huvudsak på befolkningstillväxten. 

I Västerås finns tillgång till alla fyra transportslagen - väg, järnväg, sjö och flyg. Tillsammans med 

Västerås geografiska läget, 10 mil in i landet, och med det demografiska faktum att det inom en radie 

av 15 mil bor närmare halva Sveriges befolkning blir Västerås en mycket intressant nod för långsiktigt 

hållbara och trafikslagövergripande godstranporter - en unik plats som kan spela en viktig roll 

regionalt och nationellt. Med Västerås som utgångspunkt kan regionens och Sveriges konkurrenskraft 

öka genom att främja den viktiga exporten och importen. 

Västerås viktigaste konkurrensfördel med andra städer i inlandet är hamnen'. Hamnen är i 

Trafikverkets kapacitetsutredning utpekad som "central insjöhamn" (Prop. 2012/13:25) och har av 

l Insjöfart är det femte trafiks laget. De andra fyra är väg, flyg, järnväg och sjöfart. Insjöfart är den del av 
sjöfarten som lyder under regelverket för inre vattenvägar (lagstiftning kommer troligen under hösten 2014). I 
dokumentet används "sjöfart" som ett samlingsnamn för godstrafik på vatten och "insjöfart" för sjöfarten på 
Mälaren. 
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EU klassificerats som inlandshamn samt som TEN-T hamn3. Närheten till både Stockholm och 

inlandet gör det attraktivt att arbetspendla till och från Västerås samt skapar goda förutsättningar för 

företag att placera lager i Västerås där godstransporter kan konsolidiseras till Västerås för att sedan 

distribuera till slutkunder. 

Västerås är regionens siälvklara centrumför hoende, fritid och näringsliv 

samtför transport av gods. 

Omvärldsanalyser 

Den amerikanska organisationen Nationallntelligence Councils (NIC) omvärldsanalyser beskriver 

globala utvecklingstendenser på kortare och längre sikt. 

Globala trender 2014: 

• Ökade samhälleliga spänningar i Mellanöstern och Nordafrika 

• Ökade inkomstskillnader 

• Bestående strukturell arbetslöshet 

• Intensifierade cyberhot 

• Passivitet kring klimatförändringar 

• Minskat förtroende för ekonomiska inriktningar/riktlinjer 

• Brister i ledarskapets värderingar 

• Ökande medelklass i Asien 

• Mega-cities ökar i betydelse 

Globala trender 2030: 
NIC beskriver även så kallade Megatrender 2030, trender som man är relativt säker på. 

• individens inflytande. 

Medelklassen utvidgas i de flesta länder, vilket kan innebära förskjutningar i värderingar 

och medföra spänningar med avseende på religion, etnicitet och nationell identitet. 

Lågutbildad arbetskraft sätts under press, då arbetskraften i utvecklingsländerna ökar 

med en miljard. 

• Ökad urbanisering. 

En ökad inflyttning sker till växande centra, och urbaniseringsgraden bedöms öka till 

nästan 60 procent. Vissa länder, speciellt i Afrika söder om Sahara och i södra Asien 

kommer att ha en ung befolkning. Länder med äldre befolkning riskerar en nedgång i den 

ekonomiska tillväxten. 

• Makten sprids. 

Balansen mellan öst och väst med avseende på ekonomisk makt jämnas ut, och Asien 

beräknas gå om Nordamerika och Europa. Ökat inflytande från öst innebär också en mer 

mång-facetterad kultur och förändrade förhållningssätt. 

2 (PWC, 2012) 
3Västerås är kategoriserade som TEN-T port (329 st i Europa). Hamnen är även från och med 2014 klassificerad 

som både Sea port och Inland port. 
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• Växande samband mellan energi, vatten och mat. 

Efterfrågan ökar på naturresurser. Behovet av livsmedel beräknas öka med 35 procent, 

och efterfrågan på energi med SO procent de närmaste 15-20 åren. Nästan hälften av 

världens befolkning kommer att bo i områden med allvarlig vattenbrist. 

• Stockholmsområdet i potentiellt stark tillväxtzon. 

På en europeisk och global nivå ingår södra Skandinavien, södra Finland och Baltstaterna 

i en potentiellt stark tillväxtzon, där Stockholmsområdet är det starkaste 

storstadsområdet. 

Godssituationen idag 

I Östra Mellansverige finns landets största konsumtions- och produktionsmarknad och i regionen 

finns en stor del av landets Sverige- och Nordenlager. Mer gods transporteras till regionen än från 

regionen och godstransportsystemet är en del av de nationella godsflöden som i sin tur länkar til: 

internationella system. 

De största godsmängderna transporteras på väg. Godsflödena i regionen är koncentrerade till ett 

fåtal starka stråk där godset på järnväg till den allra största delen kommer söderifrån och in mot 

Stockholm. Vägtransporterna sker på flera stråk i nord-sydlig riktning men E4/ Essingeleden 

dominerar. Det finns ett fåtai större järnvägsnoder medan det finns många lastbilsnoder. Regionen 

har också ett flertal hamnar som hanterar olika typer av gods men oavsett godshantering finns det en 

stor överkapacitet i hamnarna och i sjöfarten. 

Stockholm är regionens dominerande målpunkt. Förutom på E4:an kommer en stor del av 

transittransporterna via färjetrafiken. Norr och söder om Stockholm, i Roserberg och Årsta, finns 

stora terminaler för omlastning mellan järnväg- och vägtranporter. För näringslivets lagerhållning är 

trenden att den flyttar ut från Stockholm till kranskommunerna samt kommunerna längs de starka 

godsstråken. 

Karakteristiskt för Östra Mellansverige gällande gOdsflöden4
: 

• Mycket gods på väg - största flöden på europavägarna men även på andra viktiga vägar 

för regionen så som RV SO, SS, 56, 68 och 70. 

o För järnvägen är godsstråket genom Bergslagen störs!. Därefter Västra stambanan och 

Södra stambanan söder om Katrineholm. 

• Bland hamnarna hanterar Oxelösunds hamn de största godsmängderna. 

• Örebro och Hallsberg är viktiga nav för gods på väg och järnväg. 

• Arlanda är internationellt sett en viktig nod för flygfrakt. 

• Hög andel transittransporterS genom länen. 

• Råolja och mineraloljeprodukter är de största varugrupperna sett till antal ton som 

transporteras i och genom östra Mellansverige. 

Karakteristiskt för Västmanlands län gällande godsflöden6
: 

o Mycket transittransporter genom länet 

4 (Godsflöden i Östra Mellansverige, 2013) 
5 Transit - gods med start och målpunkt utanf6r det egna länet. 
6 (Godsflöden i Östra Mellansverige - delen Västmanlands län, 2013) 
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e Största vägflöden har E20, E18, väg 68 och längs väg 56 mellan Sala och E20. 

o På till exempel väg 70 norr om Sala och mindre vägar kring Köping går främst export och 

import. 

• Största järnvägsflöden har godsstråket genom Bergslagen. 

• Västerås/ Köping är ett viktigt logistikområde för länet 

Godssituationen i morgon 

Prognoser visar att efterfrågan på godstranporter ökar kraftigt och i östra Mel.lansverige ökar den 

snabbare än i riket som helhet. Detta beror på regionens snabba befolkningstillväxt. Enligt 

framskrivningarna ökar folkmängden i östra Mellansverige med 1,0-1,4 miljoner personer under 

perioden 2010-2050 '. Fram till 2030 är efterfrågeökningen upp emot 40 % och fram till 2050 upp 

emot 70 %8. Om inga åtgärder görs för att främja trafikslagsövergripande godstranporter kommer 

sjöfartens och järnvägens andelar att minska vilket innebär att den absolut största ökningen kommer 

att ske på vägen. Prognoser för lastbilens ökning visar på 37 % fram till 2030 och 67 % fram till 20509 

Prognosen för fraktflyget är en ökning om knappt 6 % de närmsta åren. 

Ett redan hårt belastat väg- och järnvägsnät tillsammans med allt större miljökrav gör det angeläget 

aU hitta nya rationella transportlösningar. En ökad befolkning kommer också att medföra ökad 

pendling och ökade bygg- och servicetransporter i regionen som konkurrerar om 

infrastruktursystemets kapacitet. Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på att väg- och 

järnvägsnätet inte kommer att räcka till och att kapacitetsbristerna inte kommer att kunna byggas 

bort 

Vi står inför en framtid med ett stort antal utmaningar och i dem en viss mån av motstående 

utmaningar: 

• Godstrafiken ökar. 

e Det är konkurrens om infrastrukturens kapacitet och investeringsmedlen till 

infrastrukturen. 

e Kapaciteten på väg, flyg och sjöfart är tillräcklig utanför Stockholm. 

e En tillräcklig järnvägskapacitet för att järnvägen ska kunna ta hand om godsflödena 

kommer vi rimligen inte att få inom en överskådlig framtid. 

• Nationella och internationella klimatmål. 

e Konkurrens om marken. 

Västerås i Europa 

På en europeisk och global nivå ingår södra Skandinavien, södra Finland och Baltstaterna i en 

potentiellt stark tillväxtzon. Stockholmsområdet är det starkaste storstadsområdet i denna zon. För 

att Stockholmsområdet ska bli och fortsätta vara en stark tillväxtzon är det nödvändigt att utveckla 

infrastrukturen och åtgärda flaskhalsar i systemet. 

Europeiska kommissionen har antagit ett förslag till nytt stomnät som ska utgöra ryggraden för 

transporterna inom EU. TEN-T-stomnätet kompletteras med ett övergripande transportnät som 

ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. Underperioden 2014-2020 kommer projekt 

, (RAPPORT 2013:8) 
8 (ISBN 978-91-8753-13-0) 
9 (Trafikverket, 2013) 
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finansierade av EU att inriktas på nio korridorer längs stomnätet så att felande länkar åtgärdas, 

flaskhalsar undanröjs och nätet blir effektivare. Sverige berörs av korridor nummer fem (core 

network Scandinavian-Mediterranean) som avser förbindelsen mellan Helsingfors-Stockholm

Köpenhamn och vidare ner mot Italien. I första hand prioriteras finansieringar av järnvägsprojekt, 

men möjlighet kommer även att finnas att ansöka om EU-finansiering för andra trafikslag på 

stomnätet samt för åtgärder på det anslutande TEN-T-nätet. Syftet med det nya transportnätet är att 

det ska bidra till säkrare transporter och mindre trafikstörningar samt snabbare och smidigare resor. I 

stomnätet ska de viktigaste anslutningarna och knutpunkterna i TEN-T prioriteras för att fungera fullt 

ut 2030. 

Såväl stomnätet som det övergripande anslutande nätet omfattar väg, järnväg, flyg, inre vattenvägar 

och sjötransporter samt intermodala plattformar. 

Inom östra Mellansverige ingår de stora europavägarna, Godsstråket genom Bergslagen, 

Ostkustbanan, södra och västra stambanan inklusive Ostlänken, "Motorways of the Sea" i Östresjön 

samt de stora flygplasterna och hamnarna i det europeiska transportnätet. TEN-T. 

- tlw~,,~i)j; LJli'{'"I\ '.",)11\1.1 
r"'GM:1I 

bt;~""lIt ut.'l~~t 

P'l1y;'g'''<l\b-!7-''.h 

f~I!,/ i _o' j ! IH,'II.1\ '/'/\i'! h'o'- rh ';ill II! ,!~o:/s\!ri/,~, ,1'I'ln ,;1"('11 ('j' ( ,',Jo'sit:n:\'!")l'lrciJ'1 {)1'luI 'Icl'i!il\~. '1'1,'.'. • 1-" :"11,'/1 1:,1",1 (,','('F!-"/;',/!lJ. 'Ii ,h 1!'c',I! 

,UI,!.('/,igi;d /;i/' "I '/1';,'/1";. II' i i ,-',1// ,/,_ 'fr, 'I I,{I/il~' -r/II" (> il II,,:, ' 'i'.I/!'!!, !,/nl ) 

Mälarhamnarna (Västerås och Köpings hamnar) anknyter till Nordiska triangeln och till den nya core 

network Scandinavian-Mediterranean corridor och även till Botniska korridoren som ingår i EUs TEN

T Core Network. Mälaren är definierad som inre vattenväg i det nya TEN-T direktivet som gäller från 

2014-01-01 och Transportstyreisen har regerings uppdrag att förbereda Sveriges anslutning till inre 

vattenvägsdirektivet (EC 2006/87). 
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Samhällets kostnader for olika fraktaiternativ 

De externa marginalkostnaderna för infrastrukturen (slitage och nedbrytning), trafiksäkerhet, C02-

utsläpp och luftföroreningar har i rapport från VTi 'o studerats för fem internationeila 

godstranportrelationer som har Sverige som start eller mål. Generellt ät det externa kostnaderna 

högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter. De externa 

kostnaderna skulle öka för väg och järnvägstranporter om kostnaderna för buller och trängsel 

inkluderades. 

1.3 Regionala samarbeten 
I stor- och närregionen finns ett flertal samarbeten över kommun och länsgränser. Samarbeten där 

Västerås som regionstad och geografiska placering är en nyckelspelare. De samarbeten som Västerås 

deltar i och som spänner över många regionplaneringsfrågor är (geografisk omfattning redovisas i 

Bild 1.3.1 nedan): 

• Mälardalsrådet och En Bättre Sits-sammarbetet" 

• ABCU-nätverket12 

• Nyckelstråket
13 

• 4-Mälarstäder14 

• U-län
lS 

• ESkilstuna-Västerås16 

Det finns även viktiga samarbeten i sakfrågor där Västerås driver och deltar. Dessa är bland annat: 

• Räta Iinjen17 

• Mälarlogistik'8 

• Mälarbanan '9 

• Arosstråket20 

10 VTI notat 10-20 l3 
Il (Mälardalsrådet) (En Bättre Sits) 
12 Ett samarbete kring gemensamma frågor för AB-, C- och U-län rörande fysisk planering i stråket Stockholm
Västerås 
13 (Nyckelstråket) 
14 Ett samarbete mellan Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping kring gemensamma utvecklings frågor 
IS Nätverk och frågor inom länet ledda av VKL, Länsstyrelsen, Landstinget beroende på fråga och ansvar 
16 Samarbetet för bättre utbyte mellan städerna, bl a genom förbättrande förutsättningar för den sammanbindande 
infrastrukturen. 
17 (Räta Linjen) 
18 (Mälarlogistik) 
lO (Mälarbanan) 
20 Planering för ny järnvägsförbindelse mellan Västerås och Uppsala/Arlanda 
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• Arosstråket 
«I Västerås-Eskilstuna 
""",,<'\ i\ t~:('! i 

• 4 mälarstäder 

• Nyckelstraket 

• Mä!arlogistik 

Bi/d 13.1 De olika regi,.!Ilo!a c,amorbetenas q2oqrafi,>.L:a omfottnir:q ,orl! qeoqroj.sr st:dcknin9 ev sak sarnorbeten 

1,4 Godstråk, noder, terminaler i storregiollen 
I Storregionen finns tre av Sveriges tio så kallade basflygplatser, Stockholm-Arlanda, Stockhoim

Bromma och Visby flygplats, Regionen har också flygplatser som drivs i kommunal eller privat regi, 

varav de största är Örebro, Västerås, Skavsta, Norrköping och Linköping, 

I Storregionen finns sju hamnar - Stockholmshamnar, Södertälje hamn, Harghs hamn, Mälarhamnar, 

Norrköpings hamn, Gävle hamn och Oxelösunds hamn, Idag är hamnarna viktiga noder i regionen för 

flera transportslag, 

Regionen genomkorsas av flera nationellt utpekade järnvägar för gods- och persontransporter så 

som Västra stambanan, Södra stambanan, Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Godsstråket genom 

Bergslagen, Regionen berörs även av många viktiga banor som har sin start- och målpunkt inom eller 

i nära anslutning till regionen Dessa är Mälarbanan, Svealandsbanan, Stråket Sala-Oxelösund, 

Dalabanan, Bergslagspendeln och Stångådalsbanan/ Tjustbanan, 

Många av de regionalt och nationellt mest betydelsefulla vägarna för transport av gods passerar 

genom regionen - europavägarna E4, E18, E20 och E22 samt de nationella riksvägarna väg 50, väg 56 

och väg 70, 
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I Stockholm är Årsta den viktigaste terminalen för gods på järnväg. Rosersberg kan få motsvarande 

roll för gods som ska till eller från området norr om Mälaren. Hallsberg är regionens största nav för 

godstransporter på järnväg. Godset på lastbil samlas på terminaler utspridda i regionen. 

rlld 1 <1.1 Inom \/d<;!( ~os ,Ich f Va<;f('{r'1.', nor/), t jmn, mcwqo 01' refJioncw r,f, /ond<-'t<. vi-';figo in{raShl'dunlrrk "ami noder for po ,OV 0:/, 

0:1110'.[ill/ 1(;. 

1.5 fvrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för all planering av transportsystemet, både vad gäller 

förvaltning och utveckling. Fyrstegsprincipen innebär ett förhållningssätt för att hitta den bästa 

åtgärden för att lösa en brist eller ett problem i transportsystemet. Tänkbara åtgärder för att hantera 

en brist analyseras i fyra steg enligt bild 1.5.1 nedan. 

16 



Diarienr 2013/403-KS 

Tänk am 

Åtgärder som kan påverka behovet av transporter samt valet av transportsätt 
t ex godstranport till sjöss istälfet för med lastbil 

2. Optimera 

Åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen 
t ex samordning av transporter, kombinera flera trafiks/ag 

3. Byggom 

Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder 
t ex ombyggnad av befintlig väg till mätes/r; väg, komplettering med mötesspdr pfJ järnväg, kompletteringar i 
landfnfrastrukturen som kopplor mot sjö/art 

4. Bygg nytt 

Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
t ex byggande av ny järnvligssträcka 

1.6 Avgränsning 

Programmet omfattar inte handlingsplaner och strategier för respektive trafikslag eller hur koppling 

ska fungera. Till följd av detta program behöver därför ett antal fördjupningar där detta belyses mer 

detaljerat. Fördjupningarna tillsammans med detta program, som är överordnande, bildar en 

komplett och detaljerad bild över önskad utveckling och en total handlingsplan för att nå dit. 

Programmet avgränsas och omfattar inte de inomkommunala transporterna eller stadens 

varudistribution. Inte heller kommer persontrafiken beskrivas eller behandlas på annat sätt än att 

godstrafik och persontrafik bägge ska fungera, det ena får inte slå ut den andra om det inte är klart 

uttryckt att ett visst trafikslag eller sträcka särskilt ska prioriteras för det ena eller det andra. 

1.7 Koppling till Visinl1 2026 Staden utan gränser 
Kopplingen till Vision 2026 "Staden utan gränser" är tydlig. Ett väl underbyggt program för 

trafikslagövergripande infrastruktur främjar hållbara godstranporter och är en viktig pusselbit i att 

förverkliga visionen om att det inte längre finns några gränser. Västerås är en stad där människorna 

och tekniken bildar en framgångsrik symbios och tillsammans genom kreativa samarbeten skapar vi 

mervärden för den trafikslagsövergripande infrastrukturen för gods". Genom handlingskraft, 

öppenhet för nya ideer och kloka samverkansformer vad gäller hållbara godstranporter hamnar 

världen i Västerås och Västerås i världen. 

"W""I"" utan oriiuvcf'~} ("'; r aft cn 
stad alt vara stolt Öl'er. 

21 Beskrivs av Regeringen i sina direktiv till Trafikverket inför att upprätta åtgärdplan för infrastrukturen (Rskr. 
2012113:119) 
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2. Syfte 

Programmets övergripande syfta är att visa hur Västerås avser att möta den nuvarande och framtida 

utmaningen att hantera det gods som behöver tranporteras samt hur Västerås vill främja en 

långsiktigt hållbar utveckling. Genom att arbeta med detta kan vi även stärka stadens attraktivitet 

och konkurrenskraft som logistikort och regioncentrum där näringslivet ser det som en självklarhet 

att utvecklas och investera - en nod som attraherar nya flöden och aktörer. 

Programmet är ett verktyg för Västerås att genom aktiva åtgärder, vad gäller infrastruktursatsningar 

och näringslivsplanering22
, bidra till regionalt- och nationellt hållbara och trafikslagsövergripande 

godstransporter. 

Genom att transportera gods till, från och via Västerås kan kunder och brukare med Västerås som 

nod använda det mest effektiva och hållbara sättet att transportera sitt gods till dess geografiska 

målpunkt. 

Programmet syftar tiil att Västerås kan erbjuda en mycket god tillgänglighet lokalt, interregionalt och 

internationeilt. Detta uppnås genom att Västerås är en nod där ailt finns samlat i form av 

infrastruktur, samarbetet och hoplänkade system som gör att godsets hela resa kan beaktas. 

22 Hur Västerås översiktsplaner och detaljplaner tydligt visar förutsättningarna för olika verksamheter att etablera 
och vidareutvecklas samt hur Västerås avser att satsa på olika infrastrukturanläggningar. 
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3. Mål 

För att svara upp mot det övergripande målet i Vision 2026 om Staden utan gränser och strategierna 

i Översiktsplan 2026 har programmet för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur följande mål med 

tillhörande indikatorer. För måluppföljning är 2014 basår att jämföra mot. 

Till programmet hör en Bilaga 1 "Mål-indikatorer-ansvar" som preciserar måluppföljning och 

uppföljningsa nsva r. 

Mål 1: 

En långsiktigt hållbar och trafikslagsövergripande godsinfrastruktur i Västerås. 

Indikator: 

1.1 Mängden gods som nyttjar insjöfart ska öka. 

1.2 Mängden gods som har måipunkt utanför kommunen och som nyttjar Västerås eller de 

samarbeten som Västerås har för en trafikslagövergripande transport ska öka. 

1.3 Andelen båtar som kommer tomma in respektive går tomma ut ur Västerås hamn ska minska. 

Må12: 

Västerås är storregionens" självklara godsnav som en internationellt och nationellt viktig nod för 

trafikslagövergripande godstranporter. 

Indikator: 

2.1 I Västerås hamnområde etablerar sig fler företag. 

2.2 Västerås har 2026 samarbete med närliggande kommuner och anläggningar med syfte att 

tillsammans vara nationellt och internationellt betydande logistikcentrum.24 

2.3 Västerås är 2020 utpekat i Nationell plan som central för fraktflyget. 

2.4 Västerås andel av fraktflyget ska öka. 

2.5 Västerås är 2026 Sveriges och nordens största aktör inom insjöfarten. 

23 Storregion definieras som det område som har funktionsmässiga kopplingar. FöUer inte kommun-, läns- eller 
andra juridiska gränser. 
24 De som köper eller på annat sätt nyttjar godstransporter kan alltid erbjudas den mest effektiva och hållbara 
transporten för den specifika godstypen till dess geografiska målpunkt. 
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Mål 3: 

Tillsammans med närliggande kommuner erbjuder Västerås hållbara transportlösningar på både 

kort och lång sikt. 

Indikator: 

3.1 Västerås har år 2020 minst ett samarbete med utomkommunal anläggning. 

3.2 Västerås har 2026 samarbete med närliggande kommuner och anläggningar med syfte att 

tillsammans vara ett hållbart, nationellt och internationellt betydande logistikcentrum.25 

3.3 Mängden gods som nyttjar Västerås eller de samarbeten som Västerås har för en 

trafikslagsövergripande transport ska öka. 

Må14: 
! Västerås finns den tillgängligh'lt som näringslivet efterfrågar vad gäller transport av gOds.'· 

Indikator: 

4.1 Genom att använda Västerås som nod effektiviseras transporttiden och/eller tranportssträckan. 

4.2 Genom att använda Västerås som nod nås positiv effekt gällande ekonomiska-, miljö- och 

klimatmässiga hållbarhetsaspekter. 

4.3 Genom att använda Västerås som nod ökar tillförlitligheten för att godset når sin slutdestination 

i tid. 

4.4 Genom att använda Västerås som nod ökar enkelheten för att beställa en transport som 

använder fler än ett trafikslag. 

25 De som köper eller på annat sätt nyttjar godstransporter kan alltid erbjudas den mest effektiva och hållbara 
transporten för den specifika godstypen till dess geografiska målpunkt. 
26 Tillgänglighet för näringslivet är av näringslivet upplevd tillgänglighet. 
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4. Strategier för att nå målen 

Möjligheten till trafikslagövergripande lösningar är det som gör Västerås och den kringliggande 

regionen unikt. Här finns Nordens största insjöhamn med kopplingar till Europa och världen, närhet 

till flera nationella vägar och järnvägar samt flygplats. I Västerås, med kringliggande region, 

möjliggörs i Västerås en nod för trafikslagsövergripande transporter där godsets "hela-resan

perspektiv" beaktas och förstärks genom kreativa samarbeten inom regionen. 

Till programmet hör en Bilaga 2 "Strategierna och deras innebörd" som preciserar innebörden av 

strategierna. 

3;.'d 4. 1 Bild,'" ;'i',W ,,-n .,Ch,,'i!lOiI.,k bild o"c'{ en qOd"lOd oc.!i principer tör I rojlk_h7gs0'Ju'7I"ipcrnde In{lo,:ru:'dw, /110('1 qw!s iJurjor el/el 

",'V:OI "I:i IeOj ,>o!l1:wllw/l ,'Ni]o"\ Jl7",llod "jÖ (.~h voq/ j:II"Ilvrr:; Ujla nu," ill(p hellerJo(JivciW'rJ frn;)I tlf! .'Jul,<md ,nmc,'/ i'nn bd;ov_, me/lon 

V(,'q och jOf'fi'"jf: ra'- at' ::(;n,,-~'r,<oll me/lon tro/J,s/oC/cll 'Ja fungera behnver dl:' ,\OPp,'c;s ihop via terminc:l/un;,fioner GoJs SC:Y1 [mUns '/io 

i//9 ur 'iii P;I,5 o,'j!, ' :i,,-, _'-["'11 (ro,\, W~ mer! sja cch jCirrvriq at: nA!,")I) :"oppfim! dem erlli:ffoll vunllqclI i!1:e :"i'iiÖn - /fyqfrn;'.tew sQol\'L'rkon .<.i,('1 

VI,) '."oCjira(.k. 

Gods behöver flyttas från väg och järnväg till sjöfart, men även från väg till järnväg för en hållbar och 

effektiv godshantering där hela transportsystemets sammanlagda kapacitet nyttjas effektivt och 

hållbart avseende transport av olika typer av gods. Den kapacitetsstarka sjöfarten behöver därför 

avlasta väg- och järnvägsnätet som idag har stora kapacitetsbegränsningar och som för vissa delar 

nått sitt absoluta tak för vad det klarar av att hantera. För att klara de klimat och miljömål som satts 

upp lokalt, regionalt, nationellt samt inom EU behöver vägtrafikens miljöbelastning minskas. 
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Nys~.el!al.r~rIastkal'.a.C.itet 
1 container2 ·····················T2TEU2B 

Itåll6QOlll 
l tåg 630m ....... ··········l§ 
l tåg 750 m 
i·i~iibii;gd~lad 
l lastbil, delad 

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

iy;,nligtf~$ sOfi1ifufik~r;U:Mäi;U:~Ii ..... 
id!'g . 

Fartyg.M~I~axidag 
.. I'~~Mä!~~~2018;1 

l vanligt fartyg (ej insjö) t ex Maersk 

Emm._:~a ........ . 

Exempel 1: 

t 500container (1 000 TEU) 
.. rl(>o~c~ntåiIler(2 oooTEUj 

5 500 ~~~t~iII~r(J 1000 TED) 

l Mälarmax 20 18 ~ l 000 lastbilar ~ 22 tåg 

Exempel 2: 
l fartyg Emma ~ 5 500 lastbilar ~ 120 tåg 

Bild 4:2 Nyckpitollor att ,e lo,tkopJcitet fö,-' 011,('0 tra{I,I,sloC;_ Ff;'QE't ej medtogf!~ eftcrso:n flyget inle hanterar con/a,;n.ys och frak tar "Fl rlf';l 

(UIYJ!7 ryp av Cjoos 

Västerås behöver arbeta såväl storregionalt som lokalt för att nå de uppsatta målen. Oaktat om 

nationella, regionala eller lokala infrastrukturarbeten direkt eller indirekt berör Västerås är det viktigt 

att vara medveten om att infrastrukturen är ett sammanlänkat system vilket gör att varje specifik 

åtgärd får en större systembetydelse. 

Strategi: 

• Arbeta trafikslagsövergripande med systemförståelse. 

• Storregionalt samarbete för att få till stånd de gemensamt prioriterande prajekten. 

• Arbeta för en hållbar godsinfrastruktur där prognoser används som ett verktyg för 

planeringen (inte som fakta om framtiden) och som leder mot de uppsatta klimatmålen. 

• Arbeta för en helhetssyn på infrastrukturen och trafikslagsövergripande lösningar genom 

kommunikation och kompetensutveckling hos godsägare, transportörer och morgondagens 
logistikansvariga. 

4.1 Strategier för trafikslagen 
Järnväg 

Transport på järnväg är ur miljösynpunkt en hållbar transport. Kapaciteten på järnvägen är begränsad 

27 I dag är oftast en container 40 fot, vilket motsvarar 2 TED. Mindre containers om 20 fot (l TEU) fdrekommer. 
28 TEU är en fdrkortning av Twenty-foot Equivalent Onit, vilket på svenska blir Tjugofotsekvivalenter. 
Detta är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot (6, 10 meter), bredd 8 fot (2,44 meter), höjd 8,6 fot 
(2,59 meter) ett fartyg/tåg eller lastbil kan lasta eUer vilken volym som passerar igenom en logistiknod. 
29 Denna längd är idag bara möjlig på ett fåtal ställen och sträckor i Sverige 
30 En 40-fots och en 20-fots container vilket innebär maxlast på lastbilar enligt dagens regler. Utredningar pågår 
om att kunna öka lastbilens maxvikt. 
31 Mälarprojektet som möjliggör fdr säkrare och mer tillgänglig Mälarfarled innebär att största båtstorlek kan öka 
i och med en större sluss i Södertälje. Mälarprojektet beräknas ha driftstart 2018. 
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och har för många sträckor slagit i kapacitetstaket vilket ger ökade transporttider och 

förseningsrisker. Bristande kapacitet är ett hinder för att kunna öka godstrafiken på järnvägen. 

Samtidigt som trycket på ökad godstrafik på järnväg är stort är det av stor betydelse för Västerås och 

regionen är att det gods som färdas på järnvägen inte stör persontrafiken. 

Idag går det stora mängder gods på järnväg som skulle kunna använda sjöfarten på sin 

transportsträcka. Genom en överflyttning av gods från järnväg till sjöfart skulle kapacitet kunna 

frigöras på järnvägen till förmån för det gods som lämpligast fraktas på järnväg beroende på sin art 

och målpunkt. Ett frigörande av kapacitet på järnvägen skulle positivt påverka möjligheten till en 

ökad persontrafik. För att möjliggöra detta krävs bland annat att det finns bra järnvägsanslutningar 

till hamnen. 

Järnvägsnätet är statlig infrastruktur och kommunernas direkta påverkangrad är låg. Det är extra 

viktigt att Västerås engagerar sig i järnvägsobjekt som är storregional prioriterade och som har stor 

betydelse för Västerås utveckling och utbyte med sitt omland. De projekt som gynnar godstrafiken 

gynnar per automatik persontrafiken och vice versa. 

Straregi: 

• En för Västerås och storregionen konkurrenskraftig järnväg för gods- och persontrafik. 

Väg 

Transport på väg är ur miljösynpunkt inte en hållbar transport. Transportsektorn är en stor 

bidragande utsläppkälla av klimatstörande ämnen varav vägtransporterna är den i särklass största. I 

förhållande till järnväg och sjöfart fraktar en lastbil små mängder gods, vilket även gör 

transportsättet ytineffektivt. 

Utanför Stockholm har vägsystemet, med några få undantag, tillräcklig kapacitet. Dagens problem i 

vägsystemet är i stället brister i kvalitet som till exempel korsningar med hastighetsbegränsningar, 

backar med många avåkningar vintertid, brist på omledningsvägar vid olyckor och brist på sakra rast

och vii platser för förare. Insatser för att stärka vägnätet bör koncentreras till trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på sträckor som är olycksdrabbade och/ eller saknar omledningsvägar. 

Väganslutningarna till och från Västerås har under senare år upprustats och fungerar idag relativt 

bra. Väganslutningarna till flygplatsen och hamnen är goda med närhet till E18 via väl anpassade 

anslutningsvägar. 

Vägsnätet är i stora delar statlig infrastruktur och i några delar regional infrastruktur. Kommunernas 

direkta påverkangrad är därför låg. 

Strategi: 

• Trafiksäkra vägar i anslutning till Västerås som säkerställer mäjligheterna till 

intermodalitet och därmed förenklar kombinationen av vägtransporter och järnväg/ 

flygfrakt/ insjöfart. 
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Insjöfart 

Över 90 procent av den svenska utrikeshandeln passerar genom hamnarna. Sjöfartsverket har ansvar 

för de allmänna farlederna fram till hamnområdesgränsen där hamnarna tar över ansvaret. 

Västerås hamn är Nordens största insjöhamn och har ett strategiskt läge vid en knutpunkt för olika 

transportslag i Sveriges största befolkningsregion och är i Trafikverkets Kapacitetsutredning (TrV 

2012:101) utsedd till central insjöhamn liksom den är utsedd till riksintresse för insjöfarten. 

Efter inträdet i EU är inte Sverige beroende aven nationell hub32 mot omvärlden utan kan ta in 

internationellt gods i flera hamnar. Den stora omlastningen från bland annat Asien sker idag i Europa 

för vidare transport till bland annat Sverige. Sjöfart längs Östersjökusten och i Mälarfarleden kan 

med de rätta förutsättningarna vara ett komplement till sjötransporterna till och från Göteborgs 

hamn och därmed bidra till att frigöra kapacitet på väg- och järnvägsnätet i hela östra Mellansverige. 

Till Mälarhamnarna kommer idag gods direkt från hela Nordeuropa inklusive Ryssland och Baltikum 

samt även tili viss del från Medelhavsländerna. Containers som iastas om i Bremerhaven/Hamburg 

kan komma från hela världen. Från Mälarhamnarna går containers tili hela världen men framförallt 

till Storbritannien och övriga Europa. 

Sjöfart är ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsätt med stor kapacitet. Till skillnad mot väg 

och järnväg har sjöfarten ingen kapacitetsbrist. Mälarhamnarna är idag underutnyttjad och agerar 

endast på 40 % av nuvarande miljötillstånd (en utökning i och med Mälarprojektet är ej medräknad) 

vilket innebär att ca 1 av 10 båtar kommer tomma in till hamnarna och 9 av 10 båtar går tomma ut. 

Mälarhamnarna utmärker Västmanland i det storregionala perspektivet. Västerås är medveten om 

att genom att utveckla hamnen, hamnområdet och dess influensområde har Västerås en möjlighet 

att vara Sveriges och kanske Nordens största aktör inom insjöfarten. Västerås medfinansierar 

siussutbyggnaden i Södertälje inkiusive farleden in till Västerås och Köpings hamnar (Mälarprojektet). 

Mälarprojektet33 innebär större tillgänglighet och säkerhet för insjöfarten på Mälaren samt möjlighet 

till utvecklad insjöfart både till Västerås och Köping. 

Strategi: 

• Frömja arbete med att skapa konkurrensneutrolitet mellan trafikslogen. 

• Synliggöra fördelarna med sjöfarten i allmänhet och Mälarsjöfarten i synnerhet som en del 

i ett trafikslcgsövergripcnde system. 

Flygfrakt 

Flygtransporter främjar handelsströmmar och handel genom att öppna upp för handel med varor 

som inte är möjliga att transportera långa sträckor via andra transportslag på grund av tid kritisk 

produktion. Flygfrakt motsvarar en liten del av den totalafraktvolymen (globalt 2 %), men en stor del 

av transportvärdet (globalt 35 %) och är därmed en viktig faktor för den globala ekonomin. Ungefär 

hälften av volymerna är planerad logistik medan den andra hälften är oplanerade akutsändningar. 

32 Hub ~ centrum, medelpunkt, nav. Vanligt begrepp inom sjöfarten för att beskriva en hamn av större betydelse. 
33 Projektmål: möjliggöra för att större båtar trafikerar Mälaren 2018. 
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Flygets miljöbelastning har minskat och fortsätter att minska i och med att flygplan och körsätt 

utvecklas till att dra mindre och mindre bränsle. Flygfraktens reella miljöbelastning är svårberäknad 

då en del gods går i rena fraktflyg av olika typer och annat gods transporteras i passageraflygplan. 

Arlanda flygplats har mest flygfrakt i Sverige men opererar trots det bara på ungefär halva sin 

kapacitet34
• Antalet rörelser på Arlanda förväntas öka långsamt och kapaciteten kommer att räcka 

under överskådlig tid oavsett om Bromma flygplats stängs innan det nuvarande avtalet går ut 2038. 

Prognosen för flygfrakten är en global tillväxt om 5,9 % de kommande åren. Dock är branschen 

väldigt konjunkturkänslig, men den har en förmåga att snabbt anpassa sig. 

Västerås flygplats är landets femte största fraktflygplats och är med bland de av Trafikverket 

utpekade flygplatser som är av riksintresse för luftfarten "Behovet av flygplatskapacitet för att 

sökerstöIia framtida utveckling av utrikestrafiken i Mölardalen mativerar att flygplatsen ör ett 

utpekat riksintresse" Däremot är Västerås flygplats inte utpekad i Nationell transportplan för åren 

2014-25 som central för fraktflyget. l Västerås och Bergslagen finns mycket industri som tillverkar 

komponenter till anläggningar med mycket höga krav på drifttiilgänglighet och snabb 

reservdelsförsörjning. God tiilgång till fraktflyg är en viktig del i transportutbudet för att kunna 

motivera lokalisering av centrallager och liknande. Västerås flygolats är en av de största aktörerna I 

Sverige p~ detta område. Västerås flygplats opererar idag på cirka 40 % av sin tillgängliga kapacitet 

enligt gällande miljötillstånd. 

Strategi: 

• Arbeta långsiktigt för flygplatsens möjligheter till en pasitiv utveckling. 

• Synliggöra fördelarna med starregionalt samordnad flygplatsstruktur. 

Terminalfunktion 

En terminalfunktion som kopplar samman trafikslagen genom omlastning är nödvändig för en 

fungerande transportkedja. Eftersom inget gods börjar eller slutar vid kaj är hamnarna viktiga noder i 

regionen för flera transportslag. Det finns flera större kombiterminaler i regionen, men det saknas 

idag tillförlitlig statistik om volymer. Godset på lastbil samlas på terminaler utspridda i regionen. 

Regionens kombiterminaler har idag överkapacitet. 

Strategi: 

• Terminalfunktionen i Västerås ska vara en kommunicerande enhet sam effektivt kopplar 

ihop trafikslagen så att alla som hanterar godset (tillverkare, transportör, godsägare) kan 

se hela resan och följa sitt gods. 

34 Cirka hälften av all varuhandel som sker med flyg i Sverige går via Arlanda. Via Arlanda, Landvetter och 
Malmö Airport passerar omkring 95 % av det flugna godset till och från Sverige. 
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42 Strategier för regional samverkan 
Det är många faktorer som Västerås inte kan besluta över som har stor betydelse och inverkan på 

möjligheterna till att skapa en struktur som fullt ut är trafikslagsövergripande. Detta gäller bland 

annat konkurrensneutralitet mellan trafikslagen via till exempel avgiftsstrukturerna, statliga 

utbyggnad av infrastruktur, regionala kompletteringar i infrastrukturen, införlivande av nya eller 

ändrade regelverk så som till exempel EUs definition och regler för inre vattenvägar samt andra 

nationellt och internationellt beslutade regler och krav. 

Det är viktigt att Västerås, Västmanland, Mälardalsregionen och hela östra Mellansverige drar åt 

samma håll vad gäller infrastrukturfrågor. Vi ska komplettera och stärka varandra utifrån 

gemensamma budskap. Programmet utgår från hur Västerås kan agera lokalt utifrån ett storregionalt 

perspektiv där godsets "hela-resa n-perspektiv" beaktas. 

En annan faktor som främjar regional utveckling är tillgänglighet35
• För att tillgängligheten ska öka 

behöver transporterna kunna ske kostnadseffektivt, med ökad tillförlitlighet och enkelhet för 

nyttjande av ett trafikslagsövergripande tranportssystem. En ökad tillgänglighet i form aven god 

infrastruktur kan leda till stora effekter om fysiska eller upplevda flaskhalsar försvinner. 

Strategi: 

• Främja en trafikslagsövergripande godsinfrastruktur med Västerås som en regional 

nyckelspelare_ 

• Västerås ska samspela med närliggande kommuner. 

• Regiontäckande åskådliggöra det totala infrastruktursystemets tillgängliga kapacitet. 

4.3 Strategier för samverkan med närliggande städer 
Vi ska nyttja den regionförstorande effekt som bra infrastruktur medför genom att se utvecklingen 

regionalt och globalt. Utifrån detta ska Västerås agera lokalt och i samverkan med andra städer och 

anläggningar i regionen. 

Det är viktigt att hitta former för strategiska samarbeten och identifiera gemensamma intressen med 

närliggande städer och anläggningar istället för att en konkurrens uppstår. 

Tillsammans med närliggande kommuner är det en möjlighet att erbjuda hållbara transportlösningar 

där sjötransport kombineras med landstranport som kombineras med luftburen transport där godset 

resa kan starta eller sluta, alternativt passera, var som helst i storregionen och ändå erbjudas det 

mest långsiktigt och kortsiktigt hållbara transportsättet. 

Strategi: 

• Undersöka möjligheterna för och utveckla ett samarbete med närliggande kommuner 

och anläggningar.36 

35 Tillgänglighet ~ den lätthet med vilken utbud och aktiviteter i samhället kan nås för näringslivets behov. 
36 Genom till exempel en samverkan Västerås-Eskilstuna-Örebro/Hallsberg-Södertälje kan hela 
Mälardalsregionen täckas in. 
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4,4 Strategier för kommunicering av programmet 
För att programmet ska få genomslagskraft såväl internt inom koncernen Västerås stad såväl som 

externt bland de som direkt eller indirekt påverkar hur gods tranporteras behöver stor vikt läggas på 

hur programmet kommuniceras både vad gäller budskap samt presentation och paketering, 

Programmet behöver kommuniceras särskilt, likväl som en del av Västerås totala erbjudande. Stor 

fokus behöver läggas på syfte, budskap och paketering riktat till olika grupper. 

Strategi: 

• Aktivt kommunicera programmet internt och externt. 

• Aktivt arbeta för att Västerås stads etableringsprocess uppfattas som lättförståelig. 

4.5 Handlingsplaner och separata utredningar 
Programmet beskriver övergripande hur Västerås avser att utvecklas för att trafikslagövergripande 

godshantering ska möjliggöras med Västerås som nod och går inte ner på djupet på de olika 

trafikslagen, kopplingar dem emellan eller på områden som berör inomkommunala transporter, Till 

följd av detta program behöver därför ett antal fördjupningar ske där olika områden belyses mer 

detaljerat avseende utveckling och strategier för utveckling, Dessa fördjupningar sker förslagvis som 

handlingsplaner eller fördjupningsstudier. 

För den statliga och regionala infrastrukturen i form av järnvägar och vägar ska inga kommunala 

handlingspianN tas fram. Formen kring detta är åtgärdsvabstudier som kan initieras av såväl stat 

som kommun eller av företag/ organisation med flera. 

Handlingsplaner ska tas fram för följande områden: 

• Insjöfart inklusive terminalfunktion (se mer angående innehåll nedan). 

• Flygfrakt (se mer angående innehåll nedan). 

Under arbetet med programmet har följande områden uppmärksammats för behov av separata 

utredningar: 

• Inomkommunala transporter 

• Citylogistik 

• Varudistribution 
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Bihi 4.5.1 Behuv och form uv jordjupninc,'a' 

• 
Handlings

pian 

Handlings
plan 

Handlingsplan avseende insjöfart och terminalfunktion 

Varu
distribution 

Inre 
logistik 

City
logistik 

Hamnen är en komplicerad apparat där hamnbassäng och kajer tillsammans med hamnytorna samt 

väg- och järnvägsanslutningar behöver fungera för en optimal hantering av gods. Kajer och ytor 

behöver ha en håiibarhet som klarar det gods som hanteras, hamnytorna behöver kunna användas 

effektivt och kopplingarna från/till hamnen fungera för gods att komma till och från hamnen via väg 

och järnväg. 

En handlingsplan med strategier för utveckling av Västerås hamn behöver tas fram 37
. 

Handlingsplanen ska minst omfatta: 

• Hur hamnområdet som helhet ska utvecklas med syfte att skapa gemensam syn mellan 

ägare och aktörer för att möta hamnens och industriområdets framtida behov och 

utnyttja dess potential. 

• Vad effektivt utnyttjande av tillgängliga ytor innebär - rätt sak på rätt plats och stegen 

för att nå dit. 

e Identifiera framtida markbehov som följer utvecklingspotentialen av Västerås 

hamnområde. 

• Investeringsmedelsfördelning mellan hamnområdets verksamhetsutövare, samt stöd för 

eventuell externa finansiering för infrastruktursatsningar. 

37 Utvecklingsplan får Västerås hamnområde inklusive tenninalfunktioner är 2014-03-24 under framtagande och 
planeras får politisk beredning senare under året. 
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• Fördjupad marknadsplan med åtgärder för att bearbeta marknaden för identifierande 

tjänster och produkter för utveckling av hamn och industriområde inklusive arbetet med 

varumärket Västerås Hamnområde. 

• Kostnadsuppskattning, investeringsbeslut, finansiering och avtal. 

• Utvecklingsplaner för Hackstaornrådet. 

• Behov av terminalfunktioner samt utformning av dessa inklusive kopplingar mellan hamn 

och landinfrastrukturen. 

Handlingsplan avseende flygfrakt 

Västerås flygplats har idag problem med sin lönsamhet och är underutnyttjad. Mycket fraktflyg går 

till och från Arlanda oavsett var logistikföretaget är geografiskt placerat. Det är sannolikt att de 

företag som ligger lokaliserade närmre Västerås än Arlanda ser över val av fraktflygplast när avtalen 

med Arlanda går ut. 

En handlingsplan med strategier för utveckling av Västerås flygplats behöver tas fram 38
. 

Handlingsplanen ska minst omfatta: 

• Tekniska och miljömässiga förutsättningar för olika typer av flyg 

• Nödvändiga och etappvisa investeringar för att upprätthålla och utöka kapaciteten. 

• Tänkbara förändringar i utbudet och dess möjliga effekter på trafikvolymer. 

• Förhållandet mellan Västerås och Eskilstuna, hur kan samverkan ske? 

• F!ygp!atsen koppling til! övrig infrastruktur. 

• Flygplatsens betydelse för näringslivet. 

• Ägandeform och finansiering. 

• Samverk,Hl mellan flygplaster i regionen. 

• Marknadsplan. 

38 En flygplatsutredning är 2014-03-24 i sin slutfas och planeras for politisk beredning senare under året. 

31 



Diarienr 2013/403-KS 

32 



Diarienr 2013/403-KS 

5. Styrande dokument 

5,1 EU 

I EU:s vitbok "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2020: Vägval inför framtiden" framgår 

att sjöfartens betydelse kommer och måste öka, Avlastning av järnvägs- och vägtransportnätet är 

nödvändig och innebär en utveckling mot mer sjöfart. Vitboken slår fast att hamnarnas betydelse för 

att åstadkomma en hållbar utveckling kommer att öka, 

EU2020-strategin39 

Effekterna av Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur kan i hög grad bidra till 

EU 2020-strategin genom att möjliggöra att långsiktigt hållbart och klimatsmart möta upp 

utmaningen med den stora ökningen av gods på lokal, regional, nationell och internationell nivå, 

• Smart tillväxt 

Säkerställa en framtida logistik där trafikslagsövergripande lösningar ligger i framkant i 

synnerhet vad gäller att nyttja Västerås hamn, 

• Hållbar tillväxt 

Skapa möjligheter för en C02-snål transportkedja som resurseffektivt och 

konkurrenskraftigt tillgodoser godshanteringen från loka! till global nivå. 

• Tillväxt för alla 

På sikt bidrar programmet till ökade logistiska förutsättningar för hela 

Mälardalsregionen, Det ökar förutsättningar för tillväxten generellt såväl lokalt som 

regionalt och nationellt samt internationellt men också tvärsektoriellt genom medverkan 

från offentlig och privat sektor samt från lärosäten, 

Inre vattenvägar 

Sverige är den enda av kuststaterna i EU som inte infört EU:s direktiv om inre vattenvägar, IWW, 

Enligt regeringens handlingsplan ska direktivet införas i svensk lag senast 1 september 2014, 

Svaveldirektivet kan leda till minskade sjötransporter 

Den 1 januari 2015 träder EU:s svaveldirektiv i kraft som innebär kraftigt reducerade utsläpp av 

svavel från sjöfarten, Den kortsiktiga lösningen innebär ökade kostnader för sjötransport inom SECA

området. på sikt kan dock de skärpta kraven leda till teknisk utveckling och sänkta kostnader, samt 

gynnande av svensk sjöfartsnäring, Branschen rustar sig för att möta kraven, men befarar att 

transporterna på sjö kan komma att minska på bekostnad av ökade transporter på det redan hårt 

belastade väg- och järnvägsnätet, 

5,2 Kapacitetsutredning, infrastrukturpropositiol1 och regeringens direktiv 
Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i 

transportsystemet, Kapacitetsutredningen (TrV 2012:101) har fokuserat på åtgärder och inriktningar 

som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidrar till en bättre 

användning av det befintliga transportsystemet. Trafikverket har tagit fram underlag för åren 2012-

2025 och med en utblick till år 2050, 

39 (EU) 

33 



Diarienr 2013/403-KS 

Regeringens proposition40 Investeringar tör ett starkt och hållbart transportsystem anger att det 

övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa samhällsekonomisk effektivitet och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning. Specifikt anges i propositionen att vi behöver skapa: 

• Effektivare tran porter för näringslivet både vad gäller själva transporten och i hur 

transportsystemets kapacitet används. 

• Ett långsiktigt hållbart transportsystem utifrån att transporternas klimatpåverkan är en 

stor utmaning. 

• Ett system som bidrar till en optimal trafikslagsövergripande användning av 

transportinfrastrukturen genom åtgärder som påverkar efterfrågan och valet av 

tranportsätt. 

Regingens direktiv till Trafikverket för att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för 

utvecklingen av transportsystemet41 förstärker särskilt att det trafikslagsövergripande synsättet är 

angeläget där ett väl fungerande transportsystem effektivt nyttjar alla transportslag och att 

transportalternativen ska vara effektiva och enkla att använda för transportköpare. Direktiven gäller 

även för framtagande av länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. 

Direktiven anger att anslutande infrastruktur till hamnar, flygplatser och terminaler samt att 

trafikslagsövergripande lösningar särskilt ska beaktas. 

:;.3 NationeH transportplan för åren 2014··2025 
Nationell- och regional åtgärdsplan är beslutad av Regeringen i april 201442

• I förslaget betonas vikten 

av att under den kommande 12-årsperioden vårda den infrastruktur vi har. Planen ska bidra till 

samhällsekonomisk effektivitet, internationellt konkurrenskraftig och långsiktigt hållbart 

transportsystem samt verka för att de transportpolitiska målen nås. 

SA· Lansplan för regional transporlinJrastrukt"r 2014-2025 

Länsplanen för regional transportinfrastruktur43 har tagits fram med utgångspunkt i nationella, 

storregionala och regionala mål samt Västmanlands förutsättningar och transportsystemets funktion, 

brister och behov. Inriktningen för planen är att: 

• Slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar. 

• Utveckla satsningen på infrastruktur för kollektivtrafik. 

• Utveckla satsningen på gång- och cykelåtgärder. 

• Utveckla satsningen på trafikslagsövergripande transportsystem. 

40 (Prop. 2012/13:25) 
41 (Rskr. 2012/13:1 19) 
42 (Nationell transportplan 2014-2025) 
43 (Länstranportplan 2014-2025 för Västmanland) 
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5,5 Systemanalys inom ESS44 

En bättre sits är namnet på en bred och långsiktig process inom infrastruktur och transporter som 

pågått under flera år. Politikerna i regionen insåg redan 2003 behovet av samarbete och samordning 

av prioriteringar inom infrastruktur- och transportfrågorna med siktet inställt på 

infrastrukturpropositionen 2008 och nationell transportplan 2010-2021. Arbetet har växt fram som 

en stark och historiskt unik process mellan en stor grupp politiker från regionen med stöd av 

tjänstemän från länen och många samverkande organisationer. 

Ett nytt temaarbete har dragits igång med sikte på kommande transportplaner. Målet är en ny 

regional systemanalys 2016. För den temagrupp som jobbar med gOdsfrågor har följande mål och 

funktionskrav satts upp: 

Mål: 

• Rationella och kostandseffektiva godstransporter 

• långsiktigt hållbara godstranporter 

• Bidra till regionai tiilväxt 

Funktionskrav: 

• Ökad kapacitet. 

• Tillförlitliga system. 

• Utnyttja sjöfartens kapacitet. 

• Tillräcklig kapacitet inom östra Mellansverige. 

• Tillgänglighet till och från Stockholm. 

5,6 Vision 2026 om Västerås Staden utan gränser 
"Nu är vi där. 

Vi har nått fram till år 2026 på vår spännande resa in i framtiden, Från den färsta elektriska lampans 

sken, via innovationer, samverkan och handlingskraft - till staden utan gränser. Staden där 

människorna känner att allt är möjligt. En stad att vara stolt över. En stad med människorna ach 

tekniken i en framgångsrik symbios. 

Vi såg möjligheterna och vävde samman vår historia med framtiden. Vi tittade bakåt och förstod 

samtidigt den logiska fortsättningen framåt. Från skenet från den första elektriska lampan, via 

innovationer, samverkan och handlingskraft, till staden utan gränser. Staden där mönniskorna känner 

att allt är möjligt. En stad att vara stolt över, En stad med människan och tekniken i en framgångsrik 

symbios." 

• Världsledande kunskap 

• Tillsammans för Västerås 

• Den Mälarnära staden 

• Västerås i världen - världen i Västerås 

• Handlingskraft och stolthet 

44 (En Bättre Sils) 
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5,7 Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015 45 

Syftet med d2n strategiska planen, som antogs av kommunfullmäktige 2011 ,11-10, är iltt sätta upp 

mål som går i samma riktning som Vision 2026 - Staden utan gränser. Tre övergripande målområden 

avspeglas i den strategiska planen: 

o Kunskap i skolan, kreativitet och tillväxt för fler i arbetet, 

• Samarbete och hållbar utveckling för en god livmiljö, 

• Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås, 

För område 1 kan detta program främst kopplas mot att "Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv" 

då många företag är beroende av att logistiken fungerar och vill se en utveckling som stärker stadens 

attraktivitet och konkurrenskraft som logistikort vilket är gynnsamt för företagandet, 

För delområde 2 kan samtliga strategier kopplas till programmet: 

• I Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv, 

o Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun, 

• Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden, 

För delområde 3 är kopplingen svagare men i och med att detta är ett program som vänder sig intern 

staden såväl som externt till medborgarna som ett svar på ett behov som identifieras såväl internt 

som externt finns ändå koplingen till delaktighet 

$,8 ÖversiktsjJlan 2026 

Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås har strategier för en hållbar 

utveckling utformats i den kommuntäckande översiktsplanen46
, 

• Attraktiv regionstad 

o Kreativt näringsklimat 

• Kulturliv ger staden karaktär 

lY, Bostäder for alla 

@ Bygg stadGn inat 

Q Clt\i mötesplats för alla 

" Kulturarv och utveckling i samklang 

Q Livs!q af tig landsbvgd med starka serVIceorter 

'" Enkelt att ga och cykla 

Kolld.:tivtrafiknätet som ryggrad 

• Hushålla med naturresurserna 

{) Stark landskJrs\!ardena 

Utav strategierna är det de som markerats med fetare stil som har direkt koppling till detta program, 

45 (Övergripande styrdokument) 
46 (Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050) 
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Västerås är en knutpunkt för kommunikationer och logistik. Det förutsätter en breddad och 

fördjupad samverkan i regionen och vi blir allt mer beroende aven större region. Möjligheterna till 

effektiva godstransporter är av mycket stor betydelse för människors valmöjligheter och näringslivets 

utveckling. En stark exportindustri och växande varuflöden i Mälardalen gör Västerås till en viktig 

knutpunkt. Läget och tillgången till samtliga transportslag ger förutsättningar för varuförsörjning av 

ett stort omland. Hackstaområdet utvecklas som logistikcentrum. Det övergripande vägnätet inom 

Hackstaområdet utvecklas för att förbättra förbindelserna till hamnen. 

Vi ska planera så att Västerås kan utvecklas i sin roll som attraktiv regionstad. Vårt transportsystem 

är en tillgång och en förutsättning för vårt samhälle som det ser ut idag samtidigt är det ett av de 

största hoten mot vår miljö och folkhälsa. Med klimatförändringarna i fokus så är det viktigare än 

någonsin att förutsättningarna för ett miljöanpassade godstransporter är de bästa. 

5.9 Näringslivsprogram 

Västerås stads närings!ivsprogram47 anger att staden ska utveckla och positionera sig såväl regionalt 

som nationellt och internationellt. Ett utbyggt och väl fungerande infrastrukturnät är en av 

grundförutsättningarna för ett starkt och expansivt näringsliv i Västerås. 

5.10 Klimatprogram 4B 

För att Västerås ska bidra fullt ut till uppfyllandet av tvågradersmålet måste utsläppen av 

växthusgaser år 2050 att understiga ett ton koldioxidekvivalenter per invånare. För energi- och 

transportsektorn ska motsvarande utsläppsnivå understiga 0,8 ton koldioxidekvivalenter per 

invånare. Dessa utsläppsnivåer innebär en minskning med nära 90 procent per invånare jämfört med 

år 1990. I arbetet med klimatfrågan är det därför viktigt med samverkan mellan kommunen och 

andra aktörer i den offentliga sektorn, näringslivet och det civila samhället. 

Om alla åtgärdspaket i Klimatprogrammet får förväntat genomslag kommer Västerås till år 2020 

kommit en bra bit på vägen mot vision år 2050. De två till tre ton per invånare som kommer att 

återstå är dock inte helt enkla att hantera. För att klara dessa utsläppsminskningar kommer det att 

krävas krafttag både lokalt, regionalt och nationellt. Bland annat för att styra volymutvecklingen och 

hantera de tekniska utmaningar som finns i transportsektorn. Klimatprogrammet kan sägas 

möjliggöra, men kommer långt ifrån att säkerställa, att visionen för år 2050 kommer att kunna 

uppnås. 

5.11 Övriga riktlinjer och I",,"e, 
Inom Västerås stad och koncernen Västerås finns, utöver de ovan nämnda, ett antal program, 

policys, riktlinjer och planer som är antagna eller på under framtagande. Detta program har 

utformats så att syftet med dessa inte motverkas. 

47 (Näringslivsprogram) 
48 (Klimatprogram) 
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Bilaga 1: Mål - indikatorer- ansvar 
'--~-.----------~----~._._--,,---'--~-_ .. _---_._--,-,--"------,.-

För att svara upp mot det övergripande målet i Vision 2026 om Staden utan gränser och strategierna i Översiktsplan 2026 har följande mål med tillhörande 

indikatorer. 

• Stadsledningskontoret är ansvarigt för uppföljningen av programmet. För måluppföljning 2014. 

• Ansvaret för uppföljning av indikatorerna framgår av tabellerna nedan. 

• Den eller de som är ansvariga för indikatorerna är ansvariga för uppföljning av indikatorn. Detta innebär att ansvarig/a ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att nå indikatorn och därmed målen. Till hjälp finns strategierna och en förklaring av dess innebörd (se program och bilaga 2). 

l: trafikslagsövergripande 
.. --~--,~.~,._-,-- - -~-,-,-,---~----- ------------ -----,---~'-"--'-_.~--~------ ,-------.-.------, - --;------~----'_. ---,------------.---.-.--. --, ------_·--··'l 

"" _____ r!nd!~!~~""~ > __ ~varig " llasvärde 2014 i Uppfiiljn~ i K0'!l,!llentar: I 
1.1 ! ~ängden gods som nyttjar sjöfart ska I Mälarhamnar AB I TEU/TON I I I 

- o -~:_--"--'"------'-_' __ '_--" ____ "W_~,, __ "~_, ____ -t-~ _________ ~_~_~ ____ .~ __ i __ --------l--~ ~_~ 
1.2 Mängden gods som nyttjar Västerås ! Mälarhamnar AB TEU! TON I, 1 

eller de samarbeten som Västerås har i Västerås flygplaster AB i 

för en trafikslagövergripande transport 
ska öka. 

1.3 : Andelen båtar som kommer tomma in Mälarhamnar AB X/V I 
respektive går tomma ut ur Västerås 
hamn ska minska. 

Kommentar [PSl]: Indikatoransvarig 
ska även sätta basårsvärdet 



2: ~tP!'!l, är storrcE'ionen godsnav som en och nationeHt viktig nod för 

Indikator' ........ -. -- ------- ---'-TAns~ari';ili;:-i~di~t~~;;"-')la;'ärde2014!U!lPföli;;'ing-'- , Kommentar: ---._ ....... --.--... ~, 
'~'='~'"~~r~~~~="'~-~-~_·~-~~~ ! la ----= . ~ '" -- -- =1 =0;..--------1 
2.1 . I Västerås hamnområde etablerarsig I Etablering Västerås AB i Antal idag' I 

fler företag. ! Mälarhamnar AB' l 
I I I .............................. - .. - ... -.-. ..l-.. --.------.. ---.. --"'-.-.-... "--" .-... .;..----. 

Västerås har 2026 samarbeten med '! Etablering Västerås AB " Antal samarbeten ' 2.2 
närliggande kommuner och ' Mälarhamnar AB 
anläggningar med syfte att tillsammans Västerås Flygplats AB 
vara en nationellt och internationellt 

, _ betydande logistikcentrum. ! , i ; 
_._~~~~~+-_~ ... __________ "~ _____ ,~ ____ . __ ~_~,~_. _________ ~~ ____ ~_~~ __ . _____ ~ __ ~.4_~ _______ ._-!_ 

2.3 ; Västerås är 2020 utpekat i Nationell I Västerås flygplats AB I Ja/nej I I 
: plan som central för fraktflyget. I I I 

j ) I l 
~ _____ ~~._~_ .... __ ~.~_ .. _~ ___ ~~ ____ ~_, __ ~_,_,_~ ______ "'t.---.... --------~._-~"_.-~-~~--~-.,~-+~--~~~----- _f~ __ ,,_ 

Västerås andel av fraktflyget ska öka. ! Västerås flygplats AB : Andel nu av' , 2.4 
fraktflyget i . 

2.S T ·Västerås är2026 Sveriges och nordens ,,,or AB l' Var är vi idag 
; storsta aktor Inom 

Kommen';'r [PS2]: In~iik~t-~ansvarig I 
ska även sätta basårsvärdet 



'~"Hml"m med närliggande kommuner erbjuder Västerås hållbara transportlösningar på både kort 

,, ____ "_._,_~,~ _____ , ______ • ___ ._~ _____ ~_ M ___ ---,---__ ~_~,_, ____ ~ _____ • _, __ ' __ • ________ '---:-_' ______ ._~' ___ ~- __ • ___ , 

.~_ .• ~~_~~'!!.or _. ! Ansvarig fi!!:!ndik"torn : llasvärde 20!4. ! Uppfmjnins I Kommentar: ' 
3.1 i Västerås har år 2020 minst ett ! Etablering Västerås AB II Ja/nej l ! 

samarbete med utomkommunal ! Mäfarhamnar AB, ! ! 
\ l \! ' 

anläggning. LVästerås Flygplats AB 1 i ' i ...... . . ...... ~ ...... -_ ..... _ .. ~~... . ... --_._-_ .. __ ... __ ._-.-. _ .. _ ... _--_.+-----_ .. ~ .. j.----_ .. __ .~------_ .• 

3.2 Västerås har 2026 samarbeten med '; Etablering Västerås AB ; Antal samarbeten 
närliggande kommuner och Mälarhamnar AB 
anläggningar med syfte att tillsammans : Västerås Flygplats AB 
vara ett hållbart, nationellt och 
internationellt betydande 

,rr 

3.3 T Mängden gods som nyttjar Västerås M' ,n,o,AB • TEU/TON 
i eller de samarbeten som Västerås har Västerås flygplaster AB 
l för en trafikslagsövergripande transport 
iska öka. 

[;;
_.~----' 

Kommentar [PS3]: Indikatoransvarig . J 
ska även satta basårsvardet 
,, __ ~_~~ __ ___ ,d _____ ,," ______ ,, __ ,~_ 



lHl!;dH!;H!;Hel som näringslivet efterfrågar vad transport av gods. 
,--,"--~""~-""~ .. _-~.,, ~~-_'_~-----~'-----'---~--'--------I'C-"--~-------~---~-~-,---,---,-----_. __ .~---,-~~-----.., 

____ ._~~ In,!!!.~~_~~~' Ansvarigförindik<lt~.,J!asvärde2014 '. UppföljninlL.- Kommentar:. . ii 
4.1 ; Genom att använda Västerås som nod ! Stadsledningskontoret l Resultat! ; Tillgänglighet för näringslivet är av i 

effektiviseras transporttiden och/eller l i enlätundersökning I ' naringslivet upplevd tillgänglighet. I' 

tranportssträckan. I ! 1 ! i Måluppfyllese via indikatorerna följs 
! ! I ' upp genom enkätundersökning i ) 

"J __ ~ ________ .~-~~-"._,,-_."._---,--~"-~--.h~------------~J------____ ~~ __ ~ _______ ~-j_tre~~~n.~rvaller:----~~~---~ 
4.2 ,Genom att am"ända Västerås som nod ,Stadsledningskontoret ' Resultat ! i 

nås positiv effekt gällande ekonomiska-, ' enlätundersökning ! I 
miljö- och klimatmässiga l ' 

r Kommentar [P54]~ Indi~toransvarig 
! ska även sätta basärsvärdet . 
~. --------_._--------~ 

_,l1åUbarhetsaspekte!~ .. __ ... __ ___ _ __ L_.________ ___ --.. -,-.... ---- ..... --.--+ ... ---... --- _ .. __________ . _____ . ____ . ___________ . 
43 'Genom att använda Västerås som nod I Stadsledningskontoret l Resultat ! I 

ökar tillforlitligheten for att godset når l l enlätundersökning l I 
' sin slutdestination i tid, l ! l! l 

. , ,--' - ,- -~~ -, __ "~~ __ ,,._w,_,_,· -,--~·_-----,-~,~---~--~--~,-~-t'-,,--~-"'--~--~"f"'--~---~-~-~---~-,--- "-~»-'----4 
4.4 Genom att använda Västerås som nod Stadsledningskontoret ' Resultat i 

ökar enkelheten fOr att beställa en enlätundersökning , 
transport som använder fler än ett l 
trafikslag._ 



B' aga 2: Strategier och deras innebörd 
"""'-,"'~- --~'"'-'.~---~~-,~-~~~~ ,-~-~~----~~~~~-~,---~-,~-,-~~~~-"_.,~------------

Strategierna och dess innebörd är en hjälp för att nå programmets mål. Det är var och en ansvar som arbetar direkt eller indirekt mot målen i programmet 

att följa strategierna. 

Generella Innebär att: 
1. Arbeta trafikslagsövergripande med systemförståelse • Aktivt arbete inom koncernen och extern för ökad förståelse för hur systemen 

2. Storregionalt samarbete för att 
prioriterande projekten. 

de gemensamt 

hänger ihop och hur de påverkar varandra. Preciseras vidare i 
kommunikationsplaner, 

• lokalt i Västerås tillse att förutsättningar finns för en trafikslagsövergripande 
infrastruktur som gynnar såväl Västerås som den regionala som nationella 

• Engagemang j forum och grupperingar. 
• Vara delaktig i att ta fram förslag till planer som rör den nationella och regionala 

infrastruktLlren. 

• Yttra sig över remisser som rör studier och planer för den nationella och regionala 
infrastrukturen. 

• Initiera och medverka i åtgärdsvalsstudier och systemanalyser. : 
3. Arbeta för en hållbar godsinfrasuuktur där prognoser används ~'~i-'~"~"'. ~ Fö~~·f;~~-;;·;~~;;;,;~~g~t' i ~i;~~ta;~;;;:;'~h~~-n-g ino~"~~h ~·t~;"k·~~cern-p.-;;'~ct;I 

som ett verktyg för planeringen (inte som fakta om framtiden) och regionen. . 

som leder mot de uppsatta klimatmålen. • Att i Västerås anvanda p~ogno~ser~5~n1~~~~"ktyg!~~PIa~neri~g.:~~~~~~~~_~_~~_~_J 
4. Arbeta för en helhetssyn på infrastrukturen och • Ta fram intern- och extern kommunikationsplan. 

trafikslagsövergripande lösningar genom kommunikation och • Samverka med näringslivet. 
kompetensutveckling hos godsägare, transportörer och 
morgC?,ndCigens logis~_~ansv~Eig~., 



.. ~y:.~!",.g!~~.!~!: .. !r""f.i.~~l"g!!!:.~ ...... ~ ..• ~~_~ .•• ~.~ .... ~~ •... ~.~'!'!~lr ~ •.•.... ~~.~.~ •.... ~.~~ ...•.. ~~~ •..• ~. __ .. ~.~~ ~ 
5. En for Västerås och storregionen konkurrenskraftig järnväg för j • Hela systemnyttan av Citybanan ska tillgodogöras regionen. 

gods och persontrafik • Minst dubbelspår runt Mälaren för att möjliggöra trafik I bägge riktningarna. 
• En robust, kapacitetsstark och effektiv Mälarbana. 
• En robust, kapacitetsstark och effektiv järnvägen genom Västerås inklusive gods-I 

ranger- och personbangiird. 
• En attraktiv möjlighet för spårbunden trafik mellan Västerås och Uppsala/Arlanda. 
• En attraktiv möjlighet för spårbunden trafik mellan Västerås och Eskilstuna. 

. ......... ..... .... ..... ..•.• • E n attra~tIY.r11(jjllgh"tfö,-.spårbu ~.d~".!,~fik.p.å.B,,~~~!~g~pe!:,d.!"I,,:.~~_.~._ ..... , 
6. Trafiksäkra vägar i anslutning till Västerås som säkerställer • Mötesfri riksväg 56 mellan Gäv~e och Norrköping. 

möjligheterna till intermodalitet och därmed förenklar • Kapaciteten för E18 genom Västerås säkerställs för en trafiksäker regional och 
kombinationen av vägtransporter och järnväg/ flygfrakt/ sjöfart. lokal trafik inklusive anslutningarna mot riksväg 56 och 66 mot Sala . 

7. Främja arbete med att skapa konkurrensneutralitet mellan 
trafikslagen 

..... _ .. 7-............ . E18me.llan Västerås och Köping utvecklas till motorvägsstandard. 
~- ~,~ i~gag~~~~g'i ~a~'~~~~h-~~-g-dä~ Vä;t~å-~~~'; va;;;~d~~hpå~erka så ;'tt'-~--~>-~~ 

avgifter, skatter och andra beteendepåverkande styrmedel formas så att 

........................ _ ... j... ......... ~ <trafiksl ~_g en få ~ kon kl,J ~~,~~~ ~~_~ utr~J_?_"!t?E,I:'!~~~,~,r: ~.!:!~?~~:~~_,~~" _"_. _____ ~~. __ ~ ____ ~_ .. ~~, __ ~ _~,,~_~~ ______ . __ e 

8. Synliggöra fördelarna med sjöfarlen i allmänhet och • Aktivt delta, driva och engagera sig i arbete som främjar Mälarsjöfarten både vad 
Mälarsjöfarten i synnerhet som en del i ett gäller fysisk planering såväl som andra förutsättningsskapande faktorer. 
trafikslagsövergripande system • Ta fram handlingsplan för Västerås hi'::lmnområde. 

9. Arbeta långsiktigt för flygplatsens möjligheter till en pO$itiv 
utveckling. 

10. Synliggöra fördelarna med storregionalt samordnad 
flygplatsstruktur. 

11. Terminalfunktionen i Västerås ska vara en kommunicerande enhet 
som effektivt kopplar ihop trafiksjagen så att alla som hanterar 
godset (tillverkare, transportör, godsägare) kan se hela resan och 
följa sitt gods. 

• Ta fram handlingsplan för Västerås flygplats. 

• Driva och delta i arbete som främjar storregionalt samordnade flygplatsstrukturer. 

• Terminalfunktionen ska belysas i handlingsplan för Västerås hamnområde< 



Strategier för regional samverkan: Innebär att: 
"<"""~-, __ ";_,_.~_",_,,_w~,,~ __ ~,,~,,~,,,,_~_=,,.,,~~,-=> __ ,,"~~. ~~""""'M>'-'","~"_",,,_"-_~='~~?=='=~~~"'''~~~''ff''~~~W--=-~*~=_-=-'''''''~~--= " ;=====-"-,,,,"",-= __ ~ R ~'-'-'4 

12. Främja en trafikslagsövergripande godsinfrastruktur med I • Aktivt arbete inom koncernen och extern för ökad förståelse för hur systemen . 
Västerås som en regional nyckelspelare. ! hänger ihop och hur de påverkar varandra. Preciseras vidare i 

kommunikationsplaner. 
• Lokalt i Västerås tillse att förutsättningar finns för en trafikslagsovergripande 

infrastruktur som gynnar såväl Västerås som den regionala som nationella 
godstransporten. 

u Engagemang i forum och grupperingar. 
• Vara delaktig i att ta fram förslag till planer som rör den nationella och 

regionala infrastrukturen. 
o Yttra sig öVE:!r remisser som rör studier och planer för den nationella och 

regionala infrastrukturen. 
• Initiera och medverka i åtgärdsvalsstudier och systemanalyser, 

'","", __ ~ __ ~ __ . __ " ___ ~~ __ '_M,~~,~ ___ ~, __ ~, ___ ~_L~~_~ _ _ • Ta _f~?~ __ i_~_~ern- och e:~~~!~ __ ~_~m~_~!:!!~_~!!<~!l;;P.~~E':,_, ____ ~" .. P __ ~~'P'~'_~~_~' __ ~~_,~~ ___ ._."; 

13. Västerås ska samspela med närliggande kommuner. 

14. Regiontäckande åskådliggöra det totala infrastruktursystemets 
tillgängliga kapacitet. 

• Söka samarbetet med orter såsom Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, 
Ludvika, Köping, Arboga, Surahammar och Hallstahammar med flera kring 

__ ,,~~~ _1,~~,~:~i_k_~r~_&,I:)~?_c_h~,~~~~.I_~~~~,g_~_~:,,_<_p~ ___ '_'_~~"~~~~' __ '_" ______ '_~ __ ~"_." ____ '~ ____ ' 
• Ta fram en regiontäckande digital eller analog kapacitetskarta. 

-, --,------ ,-",_._,----,,- ,~-,-,-~,-_ .. _--~,,-~-~--,--,-~~,---~---'''~---,-----,-''''- ,«-,~----,_.~--,,-~~._--,--- --~ -''''--~-~-,~--,-~---'''~-~,--,------,~~",,-~-,~~,~~--~-------,; 



~tE~!~gi~Efö,E~"'!~~~E!!:"'!~"~!~!ljl1!g~'!"'!Il!'~~Yder~"~""P"""""~"~~'~~~P~~~~~J!l!!-~pbär !!l!lP"~"~~~""~~~~~~"~~~'~~~~~~~'~~ 
15. Undersöka möjligheterna för och utveckla samarbeten med närliggande j • Samarbete med Eskilstunalogistik. 

kommuner och anläggningar. Västerås har flygplats och hamn. Eskilstuna har en modern och 
funktionell kombiterminal. Tillsammans finns stora möjligheter för 
att kunna leverera helhetslösningar till kunderna. 

• Samarbete med Södertälje samt övriga Ostkusthamnar i regionen. 
Sju hamnar inom östra Mellansverige har startat ett samarbete för 
att arbeta för utvecklad Östersjöfart -Stockholms hamnar, Harghs 
hamn, Oxelösundshamn, Södertälje hamn, Mälarhamnar, 
Norrköpings hamn och Gävle hamn. 

• Samarbetet med hamnarna i Stockholmsområdet, ex Narvik. 
• Samarbete med Örebro/ Hallsberg. 

• 

• 

Samarbete med andra närliggande kommuner och anläggningar i 
Västmanland och södra Dalarna. 
Samarbete med Arlanda 

• Samarbete med Östersjöregfonen samt Bremerhaven/Hamburg, 
""" __ . _._ , ______ ~ ___________ ~, __ ~~ __ ,~. __ ,,_____ Antwerpen ~~~h Rotte!,~~m. _~~~"'_~_~~"'~_~ ___ ~~_~_~~~ __ '~_'~'~'~"~'~~_ 



s,~r,<l!~Jli~!!!>L~~~~~I?}E~"~~~~<l~~P,To~r<l!!11"~L"~~~~~~~""~~~"~""~"~J~!:_!,tt~~~~~.~.~~~,_~~~~~.~~~"~_~~ 
16. Aktivt kommunicera programmet internt och externt. . • Ta fram koncernintern och extern kommunikationsplan . 

17. Aktivt arbeta för att Västerås stads etableringsprocess uppfattas som 
lättförståelig. 

.f-- --".,-",--~, 
• Ta fram koncernintern och extern kommunikationsplan. 
• Infrastrukturfrågorna ska vara en del av etableringsprocessen och 

närings! ivsfrågorn a. 
• I Västerås finns den tillgänglighet som näringslivet efterfrågar vad 

gäller transport av gods. 

• Tillgänglighet för näringslivet är av näringslivet upplevd 
tillgänglighet. 

• Ta fram e~!~~~ k0r:',~~~~_~,~~~~~,s_~,~~~~' __ ,~ "_ ~ __ ~.,~_,, __ ~_~_, .. _, __ ~ __ ~_,_ 



VÄSTERÅS STAD 

Synpunkter på remissversion 

Program för trafikslagövergripande godsinfrastruktur 
Granskningsversion 140430 

I tabellen nedan anges kommentarer i den ordning de återfinns i rapporten. Då typen av kommentarer 

är allt ifrån så kallade redaktionella (stavfel, ordfoljd eller liknande) till mer innehållsmässiga anges 

typ i andra kolumnen. Den sista kolumnen är avsedd for att återkoppling ska kunna ske kring hur 

kommentaren har hanterats. 



Extern remisslista program för 
trafikslagövergripande godstransporter 

A 
Atlas Copeo Seeoroe 
Agro Bizz 
Arboga 

Arver 
ABB 

B 
Boliden 
Bergskraft Bergslagen 

Bombardier 

C 
Carbomax 

Celsa Steel 
Cementa 
Comital Skultuna 
Componenta Wirsbo 
Cronimet Fagersta 

Cemagro 

D 
DHL 

E 
Erikslundgruppen, 
Eskilstuna 

Eskilstuna Energi & Miljö 
EFO 

Hanna Eriksson 
Johan Hårleman 
Olle Ytterberg 
Göran Dahlen 
Göran Arver 
Ann-Marie Nystedt 
Anna-Karin Larsdo((er 
Roger Lindau 
Thomas Skellingsted 

Gunilla Pöchhaeker 
Stefan Sädbom 
Magnus Jonasson 

Ingrid Doyle 
Conny Hofvander 
Jamo Aspbäck 
Martin Ekstrand 
Håkan Trollvad 

Alf Sandberg 

Peter Hesslin 

Ted Söderholm 

Ulf Nilsson 

Benoit Dumont 
Charlotte Scgeutz 
Jenny Sundberg 

Johan Lövqvist, 
Pär Eriksson 
Jimmy Jansson 
Marit Finch Westin 

hanna.eriksson@se.atlaseoJlco.eom 
johanharleman@glocalnet.net 
olle.ytterberg@arboga.se 
goran.dahlen@arboga.se 
goran.arver@arvergruppen.se 
illLn-mari.nystedti[l)5e.abp,fom 
anna-karirrJw~dotter@~e.llcQQ.fQ..lI! 
roger.lindau@se.abb.c.om 
thomas.skellingsted@se.abb.com 

johan.albertsson@boliden.eom 
guni lla@bergskraft.se 
stefan.sadbom1wbergskraft.se 
magnus.jonasson@se.transport.bombardier.com 

ingrid.doyle@earbomax.se 
conny.hofvander@earbomax.se 
jamo.aspbaek@eelsa-steelserviee.eom 
martin.ekstrand@eementa.se 
hakan. trollvad@comital.se 

alf@eronimet.se 

lasse@godning.se 

p.hesslin@dhl.eom 
se. frei ght. tothetop@dhl.com 
ted.soderholm@dhl.com 
,se.express.tothetop@dhl .. c:om 
!dl f.nilssQIl@<lh.LcQm 
se .dgf. totheto p@dhl.com 
benoit.dumont@dhl.com 
charlotte.scheutz(wdhl.eom 
jenny.sundberg@dhl.com 

johan.lovqvist@erikslund.se 
par.eriksson@eskilstuna.se 
jimmy.jansson@eskilstuna.se 
Marit.finch-westin@e.skilstuna.se 
kri2tina.birath@,0!<ils.tu]1:j,,~ 
UIf.Bjorklund@eem.se 
johan. petrelius@efo.se 



Enköping 

European Enterprise Network 
Christina Söderström-Nilsson 

Eskilstuna Logistik Bernt Arehäll 

F 
Fagersta Stainless 

Företagarna; 
Företagarna Mälardalen 

Fagersta 
Fagersta! Norberg 

G 
GKN Driveline 

Göran Ek 
Hans Lindfors 
Peter Ovrin, 
Peter Germer 
Ulrika Oskarsson 
Stig Henriksson 
Anette Eriksson 

GenerPro Christian Widing 
Gnutti Powertrain Kungsär 
Green Cargo 
Gröna korridorer Kenneth Wåhlberg, 

H 

anna.hallbergCmenkoping.se 
isabeILI.eklund@enkoping.se 
info(a)eiv.u.se 
ehristina@eiv.u.se 
bernt.arehaJI@Jkfast.se 

goran.ek@fagersta-stainless.se 
hans.lindfors@fagersta-stainless.se 
peter.ovrin@joeus.se 
peter.germer@foretagarna.se 
ulrika.oskarsson@foretagama.se 
stig.henriksson@ifagersta.se 
anette.eriksson@tillvaxtgruppen.eom 

christian.widing@generpro.com 

ledning@qreeneargo.eom 
kenneth. walberg@trafikverket.se 

H&M Bo Ericsson, plalsansvarig, Vasagalan 13, 722 15 Västerås, 070·5217987 (använder inte mai I) 
Heating Teeh (Hallsta) 
Hästens 

Handelskammaren 
Hallstahammar 

I 
ICA 
IKEA 

Imerys 

Jan Ryde 
Carina Johansson 
Viveka Degerfeldt 
Catarina Pettersson 
Kent Sjöström 

Hans Bölling 
Mattias Johansson 
Henrik Tornerefelt 
Calle Adolphson 

Indesko Martin Carring 
IL Recycling Skinnskatteberg 

J 
Jcmhusen 

Järnvägsklustret 

K 
Karl Hedin 

Kolbäcks Återvinning 

Kemira 

Anne Pettersson 
Anders Werner 
Olle Huusko 
Monika Wingård 
Rolf Alm 

Peter Wigert 
Fredrik Nilsson 
Bo Holm 
Pär Granström 
Fredrik Eriksson 
Peter Qvarfordt 

Ulf Andersson 

jan.ryde@hastens.se 
cari!1a.johan0s()fl:@h~~t~!l~se 
viveka@handelskammarenmalardalen.se 
catarina.pettersson@hallstahammar.se 
kent.sjostrom@hallstaharnmar.se 

hans.bolling@ica.se 
mattias.johansson8(a)ikea.com 
henrik. tornercfelt@ikea.eom 
calle.adolphson@imerys.com 
dominic.reis@imerys.com 
martin.carring@indesko.se 
sten-ira.olofsson@ilrecycling.com 

anne. pettersson@jemhuscn.se 
anders.werner@jernhusen.se 
olle.huuskolaliemhusen.se 
Monika@!1§stor.se 
ro l f. al m@se.transport.bombardier.com 

peter. wigert@abkarlhedin.se 
fredrik.nilsson@abkarlhedin.se 
bo.holm@abkarlhedin.se 
par.granstrom@abkarlhedin.se 
fredrik.eriksson@kolbacksatervinning.com 
ill'ter.gvarforslt@10i;Jac1"atervinning.coJIl. 
Clemens.Ravik@kemiracom 
ulf cq,andersson@kemira.com 



Kungsör 

Köping 

L 
LEAX 

Lantmännen 
Landstinget 

Länsstyrelsen 

M 
Mark Develop Spedition 
MEAG 
Metso Minerals 
Mälarenergi 

Mälarplåt 
m4 gruppen AB 

Mälaragent 

Pelle Strengbom 
Bo Axelsson 
Elizabeth Samuelsson 
Camilla Nilsson 

Roger Berggren 
Thomas Wikman 

Mats Gunnarsson 
Anders Åkerström 
Ingemar Skogö 
Sofia Wallström 
Ulrika Nilsson 
Erica Löfqvist 

Mark Barnelius 
Mårten Bladh 
Jakob Vannfel t 
Kenneth Jönsson 
Jens Neren 
Niklas Gunnar 
Patrik Jansson 
OUe Åsberg 
Håkan Tångring 
Stefan Johansson 

Mark develop spedition AB Mark Bamelius 
ivfälarhamilar AB 

N 
Nordkalk 

NCC 

Norberg 
Naturskyddsföreningen 

o 
Ovako 
Outokumpu 
OK-Q8 

R 
Ramnäs Bruk 

RagnseUs 
Ruukki 
Region Örebro 
Region Uppsala 
Region Sörmland 

Caro la A lzcn 
Magnus Johansson 

Niklas Elm 

Göran Sandström 
Peter Knutsson 

Åsa Eriksson 
Gunnar Rosen 

Mats Jansson 
Marie-Louise Jannerlid 

Magnus Westher 
Tommy Karlslätt 
UI f Håkansson 

Fredrik IdevaU 
Caroline Quistberg 
Carina JonhiI! Nord 
Fredrik Högberg, 

pelle.strengbom@kungsor.se 
bo.axelsson@kuClgsor.se 
elizabeth.salomonsson@koping.se 
camilla.nilsson@koping.se 

roger. berggren@leax.se 
thomas. wikman(wleax.se 
Thomas.ruuth@lantmannen.com 
mats.gunnarsson@ltv.se 
anders.akerstrom@ltv.se 
ingemar.skogo@lansstyrelsen.se 
sofia.wallstrom@lansstyrelsen.se 
ulrika. u.nilsson(allansstyrelsen. se 
erica.lofqvist@!ansstyrclsen.se 

info@markdevelop.se 
marten. bladh@meag.se 
jakob.vannfalt@metso.com 
kennethjonsson@malarenergi.se 
jens.neren(a)malarene[2:i.se 
niklas.gunnar@malarenergi.se 
patrik@malarplat.se 

Olle.Asberg@m4.se 
haka!1.tangring@m4§~ 

stefan.johansson@m4.se 
goran.lonn@malaragent.se 
mark@markdevelop.se 
carola.alzen@malarharnnar.se 
Magnusjohansson@malarhamnar.se 

niklas.elm(alnordkalk.com 
susanne.ahlstromdahl@nordkalk.com 
goran.sandstrom@nordkalk.com 
peter.knutsson@ncc.se 
lars. roos@ncc.se 
asa.eriksson(alnorberg.se 
gurosen@gmail.com 

mats.jansson@ovako.com 
marie-Iouisejannerlid@outokumpu.com 
Tonny.Gammelgaard@okq8.se 

magnus.westher@ramnas.com 
tommy.karlslatt@ramnas.com 
ulfhakansson@ragnsell.se 

fredrik.idevall@regionorebro.se 
caroline.quistberg@regionuppsaIa.se 
fm:iDajQnhilLnorQ@'regioll,sormlancLse 
rredrik.hogQe[g@regjon.sopnland.se 



S 
Sandvik 
Sandvik Mining & Constr (Köping) 
Sibelco Britt Fömegård Larsson 
Sibelco Forshammar 
Sibelco Västerås 
Stjärnfrakt Patrik Alkenius 
SystemAir Gerald Engström 
Stena Recycling 
Stora EnsolKvarnsveden Fors 
Setra Group, Skinnskatteberg 

SSAB 
SMA-1\1ineral 
Scandinavian Steel 
Svens ka F oder 
Svensk Glasåtervinning 
Svenskt Näringsliv, 
Sala 

Skinnskatteberg 

Surahammar 

Sjöfartsverket 
SödertäUe 
Strängnäs (PS) 

SJ 

Schenker 

SWEDAVIA 

Stockholms läns landsting 

T 
Tibnor 

TransAros 
Tetra Chemicals 
Trafikverket 

TVG 
Terminalen i E-tuna 

Terminalen i Hallsberg 

Kristin Lahed, 
Per-Olov Rapp 
Annica Akerblom 
Lars Andersson 
Jan Jäder 
Britt-Inger Fröberg 
Sabine Dahlstedt 
Johan Axiö 
Bengt Andersson 
Arne Rutgersson 
Lennart Nilsson 
Anders Larsson 
Jao KYTk 

Börje Wreden 

Anders Sund 
Lex Tjäder 

Lotten Hermann 
Einar Schuch 
Linda Berntsen 
Elin Säfström 
Mikael Klingstedt 
Anette Eriksson 
Bernt Arehäll 
Roland Sanderg 
Mikael Jonsson 
Manuel Brandebarn 

britt.fornegard.larsson@sibelco.com 
j an-willy. fyrsten@sibeleo.com 
britt.fomegard.larsson@sibelco.com 
patrik.alkenius@stjamfrakt.se 
gerald.engslroloCJ)systemair.se 
stig-gunnar.guttke@stenarecycling.se 
peter.fallgen@storaenso.com 
kje II. eri ksso n@setragroup.cam 

roger.lindgren2@ssab.com 
rickard.sjolund@smamineral.com 
witz@scandinaviansteel.se 
joiiUn.nordenblad@svenskafoder.se 
tomas.hartman@glasatervinning.se 
kristin.lahed@svensktnaringsliv.sc 
per-olov.rapp@sala.se 
annica.akerblom@foretagarcentrum.se 
lars.andersson@skinnskatteberg.se 
jan.jader@skinnskatteberg.se 
brittinger.froberg@surahammar.se 
sabine.dahlstedt@surahammar.se 
j ohan.axi o@siofartsverket.se 
bengt.andersson@sodertalje.se 
arne.rutgersson@strgJgnas.se 
Lennart.Nilsson@strangnas.se 
anders.larsson@sj.se 
jan.kyrk@vasteras.se 
mats.olsson@dbschenker.com 
mats.grundius@dbschenker.com 
per .holst -ni elsen(wdb~chenker, com 

fredrik.jaresved{ål!Lwedavia.se 
claes.tapper@s"{Cdavia"se 
borje.wreden@sll.se 

carl-j ohan. wahlgren@tibnor.se 
Anders,Sund@ti~lor,s~ 

lex@transaros.se 
AJ ensberg@tetrachemicals.com 
jotte[l.herrman@trafikverket.se 
einar.Sehuch@trafikvcrket.se 
linda. berntssen@l[aft!<verj<:e.l,'ie 
elin.safstrom@trafikverkeLs~ 

mikael.klingstedt@trafikverket.se 
anette.eriksson.tvg@illlvJlxtgruPQen.com 
bernt@eskilstunalogistik.se 
roland@eskilstunalogistik.se 
IPi k?§I. i onsson@eskijsjuna.ss; 
ma nuel_ bcandeborn@eskilstuna.se 



Thor Shipping 
TNT 

U 
Uponor 

Uponor Hallsta 

V 
Volvo CE (E-tuna) 
Volvo Powertrain 
Westinghouse 
Västerås Företagsförening; 
Västerås Citysamvcrkan, 
V AM i samverkan 

VKL 

WINNET 
VKT 

Västerås Flygplats 
Vafab 
Wwf 

y 
Vara 

Å 
AF 

Ö 
Örebro 

Eric Hjalmarsson 

Fredrixon, Gert 

Robin Carlsson 

Johan Halden, vd, 
Torbjörn Henningson, 
Maria Fors, 
Mikael Bohman 
Kent Hahre 
Monika Eriksson-Bertilsson 
Håkan Johansson 
Charlotte Jansson 
Anne Pettersson 
Olle Huusko 
Anders Werner 
Mikael Nilsson 

Axel Wenblad 

Anders Dahlin 
Anders Larsson 

Staffan lsling 
Lena Baastad 
Eva Lilja 

tomi.hogman@logent.se 
eric.hjalmarsson@thorshipping.se 
stephen.navlor(Wtnt.se 

Gert.Fredrixon@uponor.com 

robin.carlsson@uponor.com 

rickard.lundberg@volvo.com 
johan.halden@westinghouse.com 
torbjorn.henningson@vasterasforetagen.se 
maria. fors@vasterascity.com 
mikael.bohman@spavm.se 
kenthahre@g,mail.com 
monika.eriksson-bertilsson@vkl.se 
hakan j ohansscn@vkl.se 
charlotte.jansson@softwareservice.se 
anne. pettersson@jernhusen.se 
olle.huusko@jernhusen.se 
anders. werner@jernhusen.se 
mikael. b. nilsson@vasteras.se 
carina.farm@vafabmiljo.se 
axel. wenblad@wwwf.se 
info@wwf.se 

rune.tronsdal@yara.com 
annika. l undbcrg@yara.com 
cathrine.hagstrom@yara.com 
fredrik.herko@yara.com 

anders.dahlin@afconsult.coIT] 
anders.n.larsson@afconsult.com 

staffan.isling@orebro.se 
lena.baastad@orebro.se 
evaJilja@0rebro.se 
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KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Åke Lantz 

YTTRANDE 

1 (1) 
2014-10-09 
YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20!~ -10- j 3 

D!.~~i:.~r, "J . IAk.!bilaga 
,G.VIU /'3 -fg I .3 

/ 

Ang Möklintagårdens ansökan om evenemangsstöd-förlustgaranti 
i samband med en JOJO bantares bekännelse den 2:a oktober 
2014. 

En ansökan kom in redan den 16:e juli från Möklintagården att få evenemangsstöd
förlustgaranti för evenemanget en Jojo bantares bekännelse 2014-10-02. 

På grund av semestertider försvann ansökan i mängden mail så evenemanget 
skedde innan yttrandet blev skrivet. Utifrån inskickad redovisning stannade 
förlusten på 5000 kr mot Evenemanget gav en förlust på 5000 kr vilket vi härmed 
tillstyrker. 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
73325 Sala 

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

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

Kultur- och fritidskontoret 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 



It1lt -10- O 7 

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

UTVÄRDERING AV EVENEMANG SOM FÅTT KOMMUNALT STÖD - FÖRLUSTGARANTI 

Evenemangsdatum 2014 10 02! Organisationsnummer t \ Hemsida , 
. . 879500-6900 www.moklinta.se 

Föreningens namn Möklintagården Adress r t orge 
Kontaktperson L F r ena ors In Postnummer 733 75 Möklinta 

Telefon och e post0224_801 43, bygdegard@moklinta.se 

Utvärderingen avser: 
Beskrivning av evenemanget 

En jojobantares bekännelse-ståupp komiker. En tjejkväll 
blandad med massa trevligheter. Kvinnliga företagare 
visade upp sig, PoleDance från Sweetlife, Sala, 
vänfotografering. 

Deltagare/besöka re 
Antal deltagare 12 Antal besökande 69 

Antal övernattande 'ntrelntäkt brutto 1 0350 + 
1270 cafe 

Övernattn i ngsstä Ilen 

D skola D hotell O vandrarhem D stugby D camping D övrigt 

Marknadsföring 
Hur har ni marknadsfört evenemanget? 
iii lokalt D Nationellt O Internationellt 

Var/hur har ni marknadsfört evenemanget (annonser, hemsida, banderoller etc) 
hemsida, annonser, 
affischering 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till: 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 SALA 

Datum 

2014·10-07 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 

bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av En jojobantares bekännelse, 2 okt 

Utgifter 
Gage 

Resa, 32 mil x 30 kr 

Inköp av varor 

Intäkter 

Biljetter, 69 st 

Cafeservering 

Total förlust 

Total intäkter 

Den ekonomiska redovisningen som vi skickade in tidigare 

visade att vi skulle hyra buss men det avbokades. 

I biljettpriset ingick bubbel och snittar. 

12000 

1024 

3480 

16504 

10350 

1270 

11620 





Faktura 
Datum: 2014-10-06 
Fakturanr: 2014:81 

Faturaadress: 
Möklintagården 

Lena Forslin 

Kvantitet SpecifIkation A-pris Kronor 

l 

32mll 

Föreställning: 
Enjojobantares bekännelser 

20141002 

Resa i egen bil 30kr/mll 

12000 12000 

30 1024 

Totalt 13024 

Betalas inom 15 dagar till BG 299-1545 ange fakturanummer 2014:8l. 
Jag har enskild firma och F-skattsedel med nr: SE 7410282441001. 

FAQ 
Var är momsen? 
Utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk som 
omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
URL, omfattas av skattefrihet enligt 3 kap. 11 § l p. ML. 

Cecilia von Strokirch· Oktobergatan 4 b • 12633 Hägersten 
0709-404 606 ·www.ceccLse 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

ALA KOMM 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 5 

§ 64 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/935 

Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala 
kommun; årlig uppgradering av handlingsplan 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66 att anta Policy för tillgänglighets
arbetet och Plan för tillgänglighetsarbetet för Sala kommun. l beslutet finns ett 
uppdrag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna 
handlings plane r för tillgänglighetsarbetet inom egna verksamheten. Slutligen fick 
kommunstyrelsen ett uppdrag att följa upp styrelsen, nämndernas och de 
kommunala bolagens handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/33/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/33/2, kf§ 22 2014-02-24 samt medborgarförslag. 
Henric Sjöblom föredrar ärendet. 

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

att anta förslag till uppdaterad handlingsplan, bilaga BLN 2014/33/1, samt 

att uppdra till skolförvaltningen att hos kommunstyrelsen begära en åtgärdsplan för 
hur de brister som pekas ut i handlingsplanen ska åtgärdas, inklusive ekonomiska 
konsekvenser. 

BESLUT 

Bildnings- och lärande nämnden beslutar 

att anta förslag till uppdaterad handlingsplan, bilaga BLN 2014/33/1, samt 

att uppdra till skolförvaltningen att hos kommunstyrelsen begära en åtgärdsplan för 
hur de brister som pekas ut i handlings planen ska åtgärdas, inklusive ekonomiska 
konsekvenser. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Aldbtlaga 

I 
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1(5) 

2014-09-09 
DNR 2014/935 

ÄRENDE 8 
BILAGA BlN 2014/33/1 

HENRIC SJÖBLOM 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66 att anta Policy för tillgänglighets
arbetet och Plan för tillgänglighetsarbetet för Sala kommun. I beslutet finns ett 
uppdrag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna 
handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet inom egna verksamheten. Slutligen fick 
kommunstyrelsen ett uppdrag att följa upp styrelsen, nämndernas och de 
kommunala bolagens handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. 

GRUNDFÖRUTSÄTTNING 
Lokaler som inte är publika, t.ex. skolor, förskolor, arbetsplatser anpassas för 
tillgänglighet för rörelsehindrade då behov uppstår. För tillgänglighetsanpassning 
utifrån behov i icke publika lokaler finns medel avsatta i tekniska kontorets 
investeringsbudget. Verksamheterna gör tillsammans med Lokalförvaltarna en 
bedömning var och när insatsen skall göras. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM FÖRSKOLAN-GRUNDSKOLA-GYMNASIET
SÄRSKOLN 

Förskolan 

• Grindarna in till förskolornas gårdar och ytterdörrarna till förskolorna går 
inte att öppna för den som är rullstolsburen. 

• Förskolorna har handikapptoalett i allmänna utrymmen men inte på 
avdelningarna. 

• Skyltar anpassade för personer med synnedsättning finns inte. 

• Förskolorna är inte allergianpassade. 

• Två av avdelningarna i Ransta förskola är trånga och svåra för 
rullstols burna. 

• Information på annat språk än svenska eller på "lättare svenska" saknas 

vanligtvis, med vissa undantag, i de flesta förskolor. 

• Utomhusmiljön, förskolegårdarna, är inte tillgänglighetsanpassade. 

• Höj- och sänkbara skötbord finns i vissa avdelningar. 



Skolförvaltningen 

Dagbarnvårdarnas lokal 
Dagbarnvårdarnas lokal på Drottninggatan 5 är från början en förskoleavdelning 
och kök. Den är belägen en halvtrappa upp i byggnaden. Lokalerna är anpassade för 
20-25 barn. Avdelningen är inte handikappsanpassad. 

Det finns ingen handikappanpassad toalett. Det finns hiss till samma våningsplan, 
men det går inte att ta sig från hissen till dagbarnvårdarnas lokal med rullstoL 

Gården har nivåskillnader vilket gör tillgängligheten begränsad. Gården kan vara 
svår att ta sig fram på främst vintertid. Lokalen är inte allergianpassad. 

Vi har inte skyltar anpassade för personer med synnedsättning och lokalen har inga 
hörselslingor. Dagbarnvårdarnas huvudsakliga arbete sker i deras hem, där ingen 
anpassning har gjorts. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM GRUNDSKOLAN 

Varmsätra skola 
Varmsätra skola saknar automatisk dörröppnare. Fritidshemslokalerna ligger på 
övre plan och dit finns bara en trappa. Handikapptoaletten är i personalrummet. 
Från omklädningsrummet är det en trappa till gymnastiksalen som inte är 
tillgänglighetsanpassad. Vid funktionshinder får man gå genom kapprum för att 
komma till gymnastiksalen. Hörselslinga saknas. 

Gymnastiksalen används av idrottsföreningar på kvällstid. 

Ransta skola 
l Ransta skola är omklädningsrum och duschar i källarvåningen och där finns bara 
trappor. Även träslöjden är i källarvåningen. För att komma till idrottssal, matsal 
och elevtoaletter måste en rullstolsburen ta sig ut och runt skolan på utsidan. 
Handikapptoalett finns vid biblioteket som är beläget på mellanvåningen och är man 
i matsal eller gymnastiksal måste man ta sig ut och runt skolan för att nå toaletten. 
Mellanstadiedelen saknar handikapptoalett. 

Skolgården har nivåskillnader, dit kan man inte ta sig med rullstoL Gården kan vara 
svår att ta sig fram på främst vintertid. 

Äkraskolan 
Äkraskolan är en enplansbyggnad, med liten delvis souterrängbyggnation och det är 
god tillgänglighet med ramper till alla ingångar som kräver detta. En liten 
halvtrappa finns i byggnaden och där finns en hiss. Dörröppnare saknas. 
Belysningen i "stora entre-korridoren" är utbytt och ska vara anpassad för att hjälpa 
personer med nedsatt syn. Elever och personal är uppmanade att inte använda 
parfymer pga. allergier. 
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Skolförvaltningen 

Åbyskola 
Aby skola är en tvåvåningsbyggnad med endast trappa till övervåningen. 
Brandtrappa finns på utsidan av byggnaden. 

Fritidsverksamheten är i en tvåvåningsvilla på skolgården. Ramp finns till 
entredörren. Trappa till övervåningen. 

Lärkbacksskolan och Kyrkskolan 
Tillgängligheten på båda enheterna är goda i dagsläget. Det enda som kan vara 
anmärkningsvärt är på Lärkbacksskolans båda moduler. Den ena modulen har inte 
ramp. Den andra modulen har två mycket tunga plåtytterdörrar som kan vara svåra 
att öppna. 

På Kyrkskolan kan det bli bekymmer om det blir fler elever på skol delen. Vi kan 
komma att behöva ta källaren i anspråk och den är inte tillgänglig alls. Kyrkskolans 
utrymmen på delen som är skola har minskat genom åren. 

Vallaskolan 
Vi har tyvärr inte hiss på vår skola som möjliggör att en rullstolsburen kan ta sig till 
alla rum och våningar på Vallaskolan F-6. Vi har heller inte handikappvänliga 
toaletter. Vi har viss markering för barn med synproblem i trappor mm. Man skulle 
behöva bygga in hiss på några ställen i skolan och bygga fler handikapptoaletter. För 
att möjligöra detta behöver skolan byggas om eller flytta till andra moderna 
byggnader. Vi jobbar med att barn med olika funktionsnedsättning skall kunna få gå 
i vår skola i så stor utsträckning som möjligt genom att göra en analys av deras 
behov och försöka finna de hjälpmedel som behövs för att de inte skall känna sig 
diskriminerade. 

Ekebyskolan 
Vi har tillgänglighet gällande rullstolsburna och rörelsehindrade i våra lokaler. Vi 
har hiss i huvud- och hallbyggnad vilket möjliggör förflytning till övervåningarna. På 
Gysingegården finns en hissanordning med tveksam funktion. D.v.s. rörelsehindrade 
kan inte ta sig till t ex bildsalen. 

När det gäller dokument är samtliga dokument på svenska som vi använder oss av. 
Tolk använder vi ofta i samband med inskrivning, föräldramöten och utvecklings
samtal. Inga policydokument, blanketter, verksamhetsplaner, likabehandlingsplaner 
eller andra handlingar finns översatta till något annat språk. Hemsidan är endast på 
svenska i likhet med verktyget Schoolsoft vilket vi använder oss av för information 
om t ex frånvaro, formativ bedömning, aktuella händelser, mm. 

Tre lektionssalar finns med hörselslinga då vi har elever med hörselnedsättning och 
vi har investerat under året i akustikbord i två salar. Vi har ljudnivåmätare i tre 
salar. Vi har även hörselslinga i aulan. 



Skolförvaltningen 

Kila skola 
Alla kan idag ta del av den information som är viktig. Som vi ser det så kan vi göra 
förbättringar utefter om behov uppstår t ex som hörselslinga. 
Alla kan på ett eller annat sätt kommunicera med skolan. Vi anpassar 
kommunikationen efter de behov som finns. 
Det går bra att ta sig in till skolan och vi har hiss mellan de olika våningarna. Med ett 
undantag, det går inte att ta sig till gymnastiksalen om man är rullstolsburen, då det 
är trappor för det finns inte hiss. 

Kilbo skola 
I Kilbo skola behöver vi öka tillgängligheten på skolans träslöjdssaL Vi har i 
dagsläget en elev som inte kan nyttja den lokalen pga. att den inte har någon 
rullstolsramp. Det är också lite trångt i den lokalen så svängrummet att ta sig runt i 
salen med rullator eller rullstol är ganska begränsat. 

Hedens skola 
Det finns hiss inomhus till alla plan, breda och bra ingångar, handikapptoaletter, 
hörselslingor i tre klassrum. Skolan behöver dock fler klassrum med hörselslingor. 

Västerfärnebo skola 
Skolan är en enplans skola med handikappanpassat hemkunskapskök och 
handikapptoalett. Det finns ingen hiss i A-huset. Hörselslingor behövs i slöjdsalarna 
och i lektionssalar. 

Ängshagensskola 
Där finns det inga fysiska hinder. 
Alla kan kommunicera med skolan. Vi anpassar kommunikationen efter de behov 
som finns. 
För övrigt gäller samma sak som för Kila skola, att vissa åtgärder måste göras om 
behov uppstår. 

Särskolan i Sala 
Särskolan är tillgänglig för alla elever som vill gå där. Om någon elev är 
hörselskadad så ser vi till att den får hörslinga i klassrummen och ljuddämpade 
möbler. 

Vi ser också till att alla elever får möjligheter att vara med på alla aktiviteter. På 
Verdandi och Äkra har vi en utomhusmiljö/inomhusmiljö som underlättar för 
rullstolshindrade (saknas fortvarande några plattor på gräsmattan så att det går att 
komma fram med rullstol till grillplatsen), synskadade, hörselskadade och elever 
och andra funktionsnedsättningar. Dörröppnare för rullstolsburna elever och ramp 
på skolorna och badhuset för att komma i bassängen. Hiss finns där det behövs. 
Eleverna har väl synliga bilder på dörrar i skollokalerna som visar vad de olika 
klassrummen finns. 

Särskolan arbetar för en kommunlicens på ett bildstödsprogram. Bildstöd har 
många elever behov av inte bara särskolan. 

Äkra, Särvux, Verdandi, Gysinge, Klövern är bra anpassade entreer. 
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Skolförvaltningen 

Särskolan på Ösby 
På Ösby finns däremot inte samma möjligheter. På särskolan tar vi hjälp av experter 
för olika funktionshinder och gör det bästa möjliga miljön för alla elever. 

Det fattas ramp vid elevingången på ÖSBY Individuella IV och nationella NP. Ösby IV 
och NP är inte anpassat för rullstolsburna elever. 

Elevhälsan 
Den fysiska möjligheten att komma in till öppna förskolan och tjänstemännen på 
Centrala resursteamet (CRT) är god, då det finns hiss. Hissen saknar dock 
automatisk dörröppnare. 
Lokalerna är trånga t.ex. om någon ska köra rullstoL Särskilt besvärligt skulle det 
vara med rullstol på Öppna förskolan. 

Inte någonstans i våra lokaler har vi skyltat med text i blindskrift, vilket är en brist. 
Tillgänglighet för människor med andra språk eller mera osynliga funktionshinder 
är acceptabelt. Men rent allmänt borde vi ha fler texter översatta till våra vanligaste 
invandrarspråk 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM GYMNASIET 

Kungsängsgymnasiet 
Skolan har fyra huskroppar indelade i A-D. A-huset är i två plan med mestadels 
teoretisk utbildning. Där finns hiss som gör att man även kan komma till D-husets 
övervåning där bland annat biblioteket finns inrymt. 

B-huset är också i två plan plus en källarvåning där finns flickornas 
omklädningsrum samt skolans gym och ytterligare ett rum som används till bland 
annat step-up. Ner till källaren finns ingen ramp eller hiss. Tyvärr finns ingen 
tillgänglighet för rullstolsburna. 

På övervåningen i B-huset är Kulturskolan inrymd. Den har även flera lokaler på 
bottenvåningen för att ge tillgänglighet för rullstolsburna. Det finns ingen hiss i B
huset. Vid idrottshallens ingång från baksidan finns en ramp för att kunna ta sig in 
med rullstoL Pojkarnas omklädningsrum finns i markplan. I B-huset markplan finns 
skolans restaurang samt verkstäderna inrymda. 

I D-huset som också är i två plan finns ingen hiss men som beskrivits i A-huset så 
kan man komma till övervåningen via A-huset. 

I alla husen finns minst en ytterdörr som kan öppnas med automatik Alla husen är 
utrustade med band på golven för synskadade samt skyltar med blindskrift. Det 
finns fungerande handikappanpassade toaletter i alla husen. 

Under vintertid har vi extra koll på snöröjning under de läsår vi har elever eller 
personal som har funktionshinder. 

När det gäller allergier har vi arbetat mycket för att försöka få en rökfri skola. 
Vaktmästarna försöker att se till att fimpar försvinner så fort det är möjligt från 
platser där det är förbjudet att röka. Vi har nolltolerans när det gäller att ta in nötter 
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osv till skolan. Skolsköterskan påminner både personal och elever om att de så 
sparsamt som möjligt ska använda starka dofter, som parfymer m.m. Information 
om ovanstående skickas via mail till personal flera gånger per läsår. 

Aulan är utrustad med fast hörselslinga. Vid behov sätter vi in mobil hörselslinga i 
de klassrum elever med hörsel problem har undervisning. 

Vi har en läs- och skrivstudio där elever med särskilda behov kan få hjälp i en lugn 
miljö. 

Vi anpassar efter de specifika behov som uppstår de läsår vi har elever med 
särskilda behov. 

Naturbruksgymnasiet Ösby 

Huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden har tre våningar: övervåning, bottenvåning 
och källare. 

I huset finns handikapptoalett på över- och bottenvåningen. Ramp finns in i 
byggnaden och hiss mellan botten- och övervåning. Det finns även breda dörrar som 
fungerar som branddörrar. 

Elevhem L, M och O. Handikapptoalett finns i samtliga elevhem. 

Maskinhall. Handikapptoalett finns samt breda dörrar som även fungerar som 
branddörrar. 

Djurhuset. Handikapptoalett finns. 

Herrgården NPl-4. Handikapptoalett och ramp finns. 
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bilaga KS 2014/119/3 

Till ägarna av 
Norra Västmanlands samordningsförbund 

Norra Västmantands 

SAMORDNINGSFÖRBUND 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning Fagersta I 03 102014 

Ink. 2014 -10- 03 
Dlarlenr . 

;UD ( Lj / 7:3 il Aklbllaga 8 

Korrigering av §15 i förslag till ny förbundsordning inför 2015-01-01 

Norra Västmanlands samordningsförbund har under våren 2014 förberett för en ny 
förbundsordning från och med 2015-01-01. Vid samrådet med ägarna den 8 april 
2014 i Hallstahammar presenterades förslaget till ny förbundsordning, och samrådet 
rekommenderade parterna att den nya förbundsordningen ska gälla från och med 
2015-01-01. 

Det har nu, via Landstinget, uppdagats att det har blivit en felskrivning i §15 
avseende revisorernas mandatperiod. Korrekt skrivning ska vara såsom i nu gällande 
förbundsordning, dvs att mandattiden för revisorerna är densamma som för 
styrelsens ledamöter. 

Några av ägarna har redan hunnit godkänna förbundsordningen (med den felaktigt 
formulerade §15), medan övriga ännu inte har hunnit godkänna den. 
För er som redan har gOdkänt förbundsordningen, ber vi er att ta upp korrigeringen till 
beslut om godkännande. 
För er som ännu inte har godkänt förbundsordningen, ber vi er att beakta 
korrigeringen inför beslut om godkännande. 

Förslag till beslut: 
att § 15 " ... Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den 1 april året efter det 

att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum ... " 
ändras till " ... Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens 
ledamöter. .. " 

På styrelsens uppdrag 

Ann Akerlund 
Samordnare 

Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 1973780 Fagersta Tel: 0736-498 499 www.samordningnv.se 



2014-10-06 

Hemställan om ändring av kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18, KF §100 
angående ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund. 

Förslaget från styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbund till ny 
förbundsordning behandlades på Kommunfullmäktige den 18 juni 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Kommunstyrelsens förslag 

att § 19 Tvister i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande: Tvist mellan 
förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
överenskommelse, avgöras genom skilje/ör/arande enligt lagen [1999:16) om 
skilje/ör/arande, samt 

iill. med ovanstående ändring av § 19, anta förbundsordning för Norra 
Västmanlands Samordningsförbund, Bilaga KS 2014/119/2 

På styrelsemöte med Norra Västmanlands Samordningsförbund den 18 september 
2014 uppmärksammades att Sala kommun som enda medlem i förbundet hade gjort 
denna justering i § 19 Tvister. Samordningsförbundets motivering till den 
föreslagna skrivningen i denna paragraf är att det är mindre kostsamt med en 
process i allmän domstol än med ett skiljedomsförfarande. Det är också en 
rekommendation från samverkande parter på nationell nivå. 

Med det ovan anförda hemställer undertecknad att Sala kommun ansluter till den 
skrivning som återfinns i förslaget från Norra Västmanlands Samordningsförbund 
när det gäller § 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera 
medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän 
domstol i Sverige." 

På styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbunds uppdrag 

Karin Karlsson 

Styrelseledamot 
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Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att 
gälla from den 1 januari 2015 

Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-xx-xx, 
kommunfullmäktige (KF) i Fagersta 20 l 4-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i 
Norberg 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i Skinnskatteberg 20 14-xx-xx, 
kommunfullmäktige (KF) i Sala 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i 
Hallstahammar 20 14-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i Surahammar 2014-xx-xx 
samt beslut i Försäkringskassan 2014-xx-xx och i Arbetsförmedlingen 2014-xx-xx, 

§ l Samordningsförbundet bildande 

Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser SFS 2003: 121 O, 

Samordningsförbundet startade sin verksamhet den I september 2005 och 
utökade sitt geografiska område den l november 20 !O. (???) , 

Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige 
och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för 
verksamheten, 

§ 2 Förbundets namn 

Förbundets namn är Norra Västmanlands Samordningsförbund. 

§ 3 Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Fagersta, 

§ 4 Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, 
Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars 
kommun, Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, 

§ 5 Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är at! genom finansiell samordning underlätta eller 
förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra 
ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning, 

F örbundet ska också arbeta för en effektiv användning av gemensamma 
resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 
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§ 6 Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas aven styrelse. 

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen. Styrelsen består 
därför av nio ledamöter. Ledamöter och ersättare utses av kommun- och 
landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. V ruje 
medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro
och yttranderätt. 

Mandattiden är fYra år och räknas från och med den l januari året efter det 
år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för 
mandatperioden. 

§ 7 Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Förbundet har till uppgift att: 
I. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 
3. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande 

parternas samlade ansvarsområde. 
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning 

ska användas. 
5. Besluta om förblLndets arbetsordning. 
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 

• Varje insats ska vara dokumenterad så att den är möjlig att följa 
upp och värderas i förhållande till uppställda mål för insatsen. 
• Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att 
återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i parternas ordinarie 
verksamhet. 
• Alla insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas 
i uppföljningssystemet SUS. 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter 
för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning 
eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 

§ 8 Persoual 

Styrelsen har rätt att anställa den personal som behövs till förbundets 
verksamhet. Styrelsen ska utse en samordnare som ska leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Samordnaren är anställd av 
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samordningsförbundet och samordningsförbundet har arbetsgivaransvaret 
för samordnaren. 

§ 9 Initiativrätt 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt 
respektive huvudmans beslutsordning. 

§ 10 Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större 
ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 11 Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
medlemskommunernas och landstingets anslagstavlor. 

§ 12 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i fdrbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnadema. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med 
hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Fagersta, 
Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Hallstahammar och Surahammar med en 
fjärdedel gemensamt. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 
november året före det år som fördelningen avser. 

Medlemmarna betalar till samordningsförbundet sin andel av bidraget varje 
kvartal i förskott. 

13 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppfoljningar med helårsprognos for 
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska 
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall fdr medlemmarna. 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som 
är sedvanliga krediter får verksamheten. 

§ 14 Budget och ekonomisk styrning 

Styrelsen ska senast den 30 november fastställa samordningsförbundets 
verksamhetsplan och budget för kommande år. 
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SAMORDNINGSFÖRBLJND 

Samråd om budget sker mellan förbundets medlemmar före april månads 
utgång inför varje nytt verksamhetsår. 

Styrelsen svarar för samordningsf6rbundets räkenskaper. Inom tre månader 
efter räkenskapsårets utgång ska styrelsen överlämna årsbokslut och 
årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

§ 15 Revision 

Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning ska granskas aven revisor för varj e förbundsmedlems räkning. 

Försäkringskassan utser en revisor för statens räkning. 

Landstinget utser en revisor. De sex kommunerna utser en gemensam 
reVISOr. 

Den för kommunerna gemensamma revisorn väljs av Fagersta 
kommunfullmäktige. 

Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den l april året efter det att 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattiden för 
statens revisorer hanteras i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

§ 16 Ersättningar ledamöter, ersättare och revisorer 

Ar/oden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 
styrelsen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som 
gäller för förtroendevalda i Landstinget Västmanland. Arvode för statens 
revisor betalas i särskild ordning. Styrelsens ordinarie ledamöter och 
ersättare ersätts av samordningsförbundet. 

Ett fast årligt arvode utbetalas till ordförande i förbundet. Arvodets storlek 
beräknas till 7 procent av det belopp Landstinget Västmanland fastställer för 
fasta arvoden för mer omfattande landstingsuppdrag. Arvodet justeras 
årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom 
Landstinget Västmanland. 

§ 17 Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
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Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. Regleringen ska ske utifrån den beslutade 
fördelningsgrunden enligt § 12 i förbundsordningen. Kvarvarande 
medlemmar antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

En fortsatt verksamhet förutsätter dock att förbundet även fortsättningsvis 
kommer att bestå av de fYra parter som anges i lagen om finansiell 
samordning. 

§ 18 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur 
förbundet enligt § 16 eller förutsättningarna för fortsatt finansiell 
samordning enligt lag 2003: 121 O inte längre föreligger, ska förbundet träda 
i likvidation. 

Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att 
förbundets ska upplösas och träda i likvidation. 

Likvidation verkställs av styrelsen; i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets tillgångar skall den i förbundsordningen § 12 
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom säljas på offentlig 
auktion eller avyttras på annat lämpligt sätt. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av förbundets tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska även fogas styrelsens beslut om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst 

§ 19 Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte 
kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige. 
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§ 20 Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkiviagen 
(Arkiviagen 1990:782). 
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D!ARIENR: 2014/174 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
KDmmunstyrelsens f6rvaltning 

Ink. 2014 -10- j 4 

Svar på motion om integration och arbete 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
johansson (M), Matthias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Pernilla johansson (M) 
inkom den 29 januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att 
svenskundervisningen i Sala (SFI) ska reformeras till att bli mer yrkesinriktad, 
snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att 
en del av bidrag/ersättningen kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och 
kommun. 

Motionärerna skriver, för att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i 
samhället i stort samt kunna bidra till sin försörjning behöver 
svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär sig prata 
och förstå det svenska språket. För att dessa människor inte ska hamna i 
utanförskap är det viktigt att undervisa dem i den svenska kulturen, traditioner och 
samhällets krav på individen. 

Vidare skriver motionärerna att dagersättningen/bidragen bör kopplas till någon 
form av arbetsintroduktion för nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt 
kunna komma ut i praktik och få in en fot på arbetsmarknaden. Kommunen ska 
bereda plats för instegsjobben som introduktion för att nå detta syfte. 

Bildnings- och lärande nämnden och vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över 
motionen. 

Kommunen har ansvar för samhällsinformationen och SFI-undervisningen som 
erbjuds till alla nyanlända. Arbetsförmedlingen har ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken. 

Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag, men inte koppad till SFI-undervisningen. Det finns en stark koppling mellan 
att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att träna sin 
svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att språkinlärningen 
går snabbare. 

Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning från sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. Därför kan det vara svårt 
att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning. En lösning kan vara att 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
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Direkt: 0224-74 71 00 
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studie- och yrkesvägledningen inom SFI förstärks. Det kan även finnas skäl att se om 
den nuvarande samhällsinformationen till nyinflyttade kan förbättras. 

Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser (2010:197) ett 
övergripande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Den 
nyanländas etableringsplan ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader. En 
lokal överenskommelse finns om hur mottagandet av nyanlända ska fungera. 
Arbetsförmedlingen har från och med årsskriftet startat ett nytt samarbetsprojekt 
med ABF som syftar till att finna arbete eller praktik för nyanlända. 

Många nyanlända står fortfarande utan egen försörjning efter etableringsfasen. Det 
finns många orsaker till detta. Flera av de nyanlända har ett minimalt skriftspråk 
från sitt hemland vilket försvårar den svenska språkutvecklingen. Det finns få 
företag i Sala som har enklare arbetsuppgifter som endast kräver låg utbildning och 
begränsad svenskkunskap. Det krävs mycket information om integration i samhället 
för att förändra attityder och värderingar. Företag, kommun och myndigheter måste 
bli bättre på att ta emot nyanlända på olika typer av praktikplatser. 

Våren 2014 startar vård- och omsorgsförvaltningen ett jobbcenter som ger större 
möjlighet att stödja nyanlända till att snabbare få in en fot på arbetsmarknaden. 
Innehållet fokuserar på jobbsökande. Denna aktivitet ska kopplas till rätten att få 
försörjningsstöd. Det finns stora förhoppningar på att detta ska påskynda de 
nyanländas möjligheter att få egen försörjning. 

Det behövs troligtvis ytterligare direkt riktade insatser till denna grupp. Ett tänkbart 
projekt skulle kunna vara ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
som jobbar med speciella grupper av nyanlända redan under etableringsfasen. 
Ytterligare ett samarbetsområde mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kan 
vara att anställa fler nyanlända i kommunens verksamhet genom nystartsjobb, OSA 
(skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) eller utvecklingsanställning. 

Att få en anställning och bli försörjare har många positiva effekter på både individ 
och samhälle, även om anställningen är tillfällig. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Dpb: 

§ 20 

Justerandes sign 

Motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dnr 2014/228 

Till bildnings- och lärandenämnden har inkommit en internremiss angående motion 
om integration och arbete. Motionärerna vill reformera undervisningen i svenska för 
invandrare, SFI, så att den blir mer yrkesinritad, snabbare och de vill förbättra 
samhällsinformationen till nyinflyttande invandrare. 

Vidare vill motionärerna att en del av bidragen/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och kommunen. 

Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag. Den är dock inte koppad till SFI-undervisningen. Det finns en stark koppling 
mellan att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att få 
träna sin svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att 
språkinlärningen går snabbare. Det är därför viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel och upplåter praktikplatser till nyanlända. 

Att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning kan dock vara svårt. 
Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning från sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. SFI-elever kan inte 
generellt enbart hänvisas till de yrkesutbildningar som kan erbjudas inom ramen för 
vad som kan ges inom en liten organisation för SF!- eller vuxenutbildning. En 
lösning kan istäHet vara att studie- och yrkesvägiedningen inom SFI förstärks. Det 
kan även finnas skäl att se över hur den nuvarande samhällsinformationen till 
nyinflyttade invandrare fungerar, för att se om förbättringar kan göras. 
Motionärerna sätter därför fokus på dessa frågor. 

Frågan om bidrag och ersättning ligger utanför bildnings- och lärandenämndens 
kompetensområde, 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/12/1, missiv. 
Bilaga BL!'! 2014/12/2, remissvar. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

BESLUT 
Bildnings- och lärande nämnden beslutar 

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 
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MISSIV 

Motion om integration och arbete 

Bildnings- och lärandenämnden 

1 (l) 
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ÄRENDE 8 
DNR 2014/228 

BILAGA BLN 2014/12/1 
BENNY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Från kommunstyrelsens förvaltning har till bildnings- och lärandenämnden 
inkommit en internremiss angående bifogade motion om integration och arbete, 
Yttrandet skall vara registrator på administrativa enheten tillhanda senast 18 mars 
2014, 

Mot bakgrund av denna redogörelse föreslår jag att nämnden beslutar 

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2, 

juneAnn Wincent 

Skolchef 
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Remiss: motion om integration och arbete 
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DNR 2014/228 
BILAGA BLN 2014/12/2 

ÄRENDE 8 
BENNY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Till bildnings- och lärandenämnden har inkommit en internremiss angående motion 
om integration och arbete. Motionärerna vill reformera undervisningen i svenska 
för invandrare, SFI, så att den blir mer yrkesinritad, snabbare och de vill förbättra 
samhällsinformationen till nyinflyttande invandrare. 

Vidare vill motionärerna att en del av bidragen/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktionjpraktik på företag och kommunen. 

Yttrande 
Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag. Den är dock inte koppad till SFI-undervisningen. Det finns en stark koppling 
mellan att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att få 
träna sin svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att 
språkinlärningen går snabbare. Det är därför viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel och upplåter praktikplatser till nyanlända. 

Att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning kan dock vara svårt. 
Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning fran sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. SFI-elever kan inte 
gfmerellt pnhart hänvisas till de yrkesutbildningar som kan erbjudas inom r;Jmen för 
vad som kan ges inom en liten organisation för SFI- eller vuxenutbildning. En 
lösning kan istället vara att studie- och yrkesvägledningen inom SFI förstärks. Det 
kan även finnas skäl att se över hur den nuvarande samhällsinformationen till 
nyinflyttade invandrare fungerar, för att se om förbättringar kan göras. 
Motionärerna sätter därför fokus på dessa frågor. 

frågan om bidrag och ersättning ligger utanför bildnings- och lärande nämndens 
kompetensområde. 
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Yttrande över motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dpb: 

Dnr 2014/44 

Kommunstyrelsen begär värd- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
integration och arbete. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/22/1 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om integration och arbete. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om integration och arbete. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

1{, )1 
'l 

IUtdragSbestyrkande 
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VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

YTTRANDE PÅ MOTION OM INTEGRATION OCH ARBETE 

Värd- och omsorgsförvaltningen har fätt motion om integration och arbete för 
yttrande, 

Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser (2010:197) ett 
övergripande ansvar för nyanländas etablering pli arbetsmarknaden, Den 
nyanländes etableringsplan ska omfatta aktiviteter under högst 24 mllnader, 

En lokal överenskommelse finns om hur mottagandet av nyanlända skall fungera. 

Kommunen har ansvar för samhällsinformationen samt SFI-undervisningen som 
erbjuds till alla nyanlända. Arbetsförmedlingen har ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken, AF har frän och med årsskiftet startat ett nytt 
samarbetsprojekt med ABF som syftar till att finna arbete, praktik för nyanlända. 

Många nyanlända står fortfarande utan egen försörjning efter etableringsfasen. 
Under 2013 beviljades ca 30 ärenden försörjningsstöd efter att ha lämnat 
etablerIngsfasen, 5 ärenden har tillkommit under 2014, 

Det finns många orsaker till detta, Fler av de nyanlända som kommer till Sala har ett 
minimalt skriftspråk från sitt hemland vilket försvårar den svenska 
språkutvecklingen. Det finns fä företag i Sala som har enklare arbetsuppgifter som 
endast kräver låg utbildning och begränsad språkförståelse i det Svenska språket. 
Det behövs även mycket information om integration i samhället för att förändra 
attityder och värderingar, Företag, kommun och myndigheter måste bli bättre pä att 
ta emot nyanlända pli olika typer av praktikinsatser, 

Då mänga av de nyanlända har låg utbildning från sitt hemland är det fler personer 
som inte har någon som helst kunskap i att hantera datorer, I dagens samhälle är det 
nästan ett kravatt ha baskunskaper I användandet av dator. Tidigare fanns en 
verksamhet som kallades sprllkverkstad där många fick en grundutbildning i data, 
Denna verksamhet saknas idag. 

I och med att Vård o Omsorgsförvaltningen under våren 2014 startar ett lobbeenter 
finns större möjligheter att stödja nyanlända till att snabbare få in en fot på 
arbetsmarknaden, Innehållet har fokus pä jobbsökeri, men innehäller även andra 
aktiviteter som kan få personer att våga ta nya steg i livet. Denna aktivitet kommer 
att kopplas till rätten att erhålla försörjningsstöd, Det finns stora förhoppningar att 
denna aktivitet skall påskynda den nyanländes möjligheter att erhålla egen 
försörjning. 

Om denna åtgärd är tillräcklig är svår att sia om, Det behövs troligen ytterligare 
direkt riktade insatser till denna grupp, Särskilda projekt som jobbar med speciella 
grupper av nyanlända finns i mänga kommuner, Ett samarbete mellan kommun och 

Sela Kommun 
Vård· och omsorgsföl\laltningell 
Box 304 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

AF behöver här intensifieras för att få igång samarbetsprojekt kanske redan under 
etableringsfasen. 

Ett ytterligare samarbetsomräde mellan AF och kommun kan också vara att anställa 
fler nyanlända l kommunens verksamhet genom nystartsjobb, OSA eller 
utvecklingsanställning. Att fä anställning och bli försörjare har många positiva 
effekter på både individ och samhälle även om anställningen är tillfällig. 

Håkan Reuterwall 

Enhetschef IFA 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

2 (2) 
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Motion om integration och arbete 

För att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i Sala och samhället i stort samt kunna bidra till 
sin försörjning behöver svenskundervisningen reFormeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär 

sig prata och förstå svenska språket. För att inte dessa människor ska hamna i utanFörskap är det 
viktigt att undervisa dessa människor i den svenska kulturen, traditioner och samhällets krav på 
individen. 

Vi vill att en del av dagersättningen/bidragen kopplas till någon form av arbetsplatsintroduktion för 
nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt komma ut och visa vad man kan och få praktik 
och en fot in i arbetslivet. Kommunen måste bereda plats för instegsjobben som introduktion för att 
nå syftet ovan. 

Yrkande 

alt reformera svenskundervisningen i Sala (SFI) till alt bli mer yrkesinriktat 
och snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade 
invandrare. 

att en del av bidrag/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsinlroduklionjpraktik på företag och kommun. 

~ (7) (' 
It~~lil 
Jan-Olov Erikssol 

A/~-> 
Mat~ G'1c;ku~ -

Pernilla Johansson 

.• IV!,;, 
;!4It'~tJ (lY 4 f/ vn 
Andreas Weiborn 

jv~ hoJ ~1jjc)4-__ 
Michael PS JOhanJlon 

OuedJJ~ 
Allan Westin 
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DIARIENR: 2014/80 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA K OIvllVi"lJ ,"'N---' 

KDmmunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- ! 4 

Svar på motion om skydd för omsorgstagares pengar 
Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur betal-/kreditkort ska 
hanteras för kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för 
såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver 
ska hantera brukares betal-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
deras kontanter. 

Motionären skriver att bankerna arbetar för att få bort kontantanvändandet vilket 
kan medföra praktiska och formella problem om kommunens omsorgspersonal ska 
använda brukares betal-/kreditkort då de är personliga. Om brukaren uppger sin 
personliga kod bryter vederbörande mot bankens tydliga instruktion att koden är 
personlig och får inte uppges till någon annan. Skulle kortet senare missbrukas med 
hjälp av koden tar banken inget ansvar. Detta innebär att kommunen bör ta över 
ansvaret för kortet som brukaren vanligtvis har. 

Vård- och omsorgs nämnden och medborgarkontoret har yttrat sig över motionen. 

Ett vanligt sätt att hantera kontanter på olika typer av boenden är att kontanter tas 
ut från brukarens konto. Pengarna tas ut av anhöriga, gode män eller förvaltare och i 
vissa fall av huvudmännen själva. Pengarna förvaras i ett låst utrymme på boendet 
som endast ett fåtal personer har tillgång till. Loggbok förs över insättningar och 
uttag av kontanta medel. En fördel med detta system är att banksekretessen 
bevaras, att endast en begränsad summa pengar tas ut från brukarens konto samt 
att boendet ersätter förlust orsakad av stöld eller felaktig hantering av pengarna. 

Nackdelarna är att pengarna kan vara slut om extra inköp behövs göras. Personalen 
på boendena får extra administrativt arbete med bokföring och att uppmana andra 
att fylla på kontantkassan. Kontanter är också stöldbegärlig egendom och medför 
kostnader i form av säkerhetsrutiner på boendena. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen hanteras såväl brukares kontanter som kort, 
främst inköpskort hos olika butikskedjor. Dessa handhas av omsorgspersonal inom 
de olika verksamheterna samt av privata tjänsteföretag som har avtal med 
kommunen enligt LOV (lagen om valfrihet) för att utföra inköp. 

Inom vård och omsorgsförvaltningens verksamhet finns arbetsrutiner som innebär 
att omsorgspersonal ska undvika att hantera kontanter i möjligaste mån och att man 
försöker få brukarna att skaffa inköpskort. Detta innebär att kod till kortet behöver 
lämnas till kommunens personal, men även att den enskilde för större möjlighet att i 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. ra pp@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

efterhand kontrollera vad som köpts på kortet. På detta sätt kan omsorgspersonal 
skyddas från missförstånd. Detta ger inte någon säkerhet ur brukarens perspektiv, 
då denne lämnar ut koden på kortet i strid mot bestämmelser gentemot 
kortföretaget. 

Det är nödvändigt att ha en enhetlig rutin gällande hantering av nya 
betalningsmedel i samhället 

Vård- och omsorgs nämnden beslutade 2014-03-13, VON § 36, att uppdra till 
Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen att upprätta en enhetlig 
rutin för hantering av enskildas inköpskort inom vård- och 
omsorgsverksamheterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att lednings utskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen är bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-09-22 
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2014-04-04 

SALA KOMMUN 
KDmmunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Medborgarkontoret 
Virve Svedlund 

Ink. 2014 -10- 1 4 

20}4-/8D IAk5' 
YTTRANDE / 

Motion om skydd för omsorgstagares pengar 
Mårten Öhrström (C) har inkommit med rubricerad motion. Motionären föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för hur betalkort och 
kreditkort ska hanteras framöver för kommunens omsorgstagare, för att minska 
problem med hanteringen för såväl omsorgstagare som kommunens omsorgs
personal. 

Överförmyndarhandläggarna, som i sin verksamhet ständigt kommer i kontakt med 
frågor om hur huvudmännens medel ska hanteras av gode män och omsorgs
personal, tillstyrker att kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan eftersom 
korthantering med tiden kommer att aktualiseras allt mer. 

Ett vanligt sätt att hantera kontanter på olika typer av boenden idag är att ta ut 
kontanter från huvudmännens konton. Pengarna tas ut av anhöriga, gode män eller 
förvaltare och i vissa fall av huvudmännen själva. Pengarna förvaras i ett låst 
utrymme på boendet som endast ett fåtal personer har tillgång till. Loggbok förs 
över insättningar och uttag av kontanta medel. 

Fördelarna med detta system är att banksekretessen bevaras, att endast en 
begränsad summa pengar tas ut från huvudmannens konto samt att boendet 
ersätter förlust orsakad av stöld eller felaktig hantering av pengarna. 

Nackdelarna är att pengarna kan vara slut om ett extra inköp behöver göras. 
Personalen på boendena får mycket administrativt arbete med bokföring och att 
uppmana andra personer att fylla på kontantkassan när den börjar ta slut. Kontanter 
är också stöldbegärlig egendom och medför kostnader i form av säkerhetsrutiner på 
boendena. 

Utvecklingen går mot ett kontantlöst samhälle. För att trygga att den enskildes 
betalningar med kort sker på ett tryggt och säkert sätt, och att det finns tydliga 
regler och rutiner som är kända i organisationen, är det av stor vikt att frågan 
utreds. 

IJUZ(~ JLttal! 
Virve Svedlund Kri~t"," 
Chef för juridiska enheten Överförmyndarhandläggare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Virve Svedlund 
Kommunjurist 

Medborgarkontoret 
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II SALA rt:;i KOMMUN 

VON § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

SALA KOMMUN'(21) 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- f 9 
Oiarienr20i4 gr; tAklbilaga4. 

Dpb: i 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
skydd för omsorgstagares pengar. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/21/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motionen om "Skydd för omsorgstagares pengar!" och 
att uppdra till Förvaltningschefen att upprätta en enhetlig rutin för hantering av 
enskildas inköpskort inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motionen om "Skydd för omsorgstagares pengar!" och 

att uppdra till Förvaltningschefen att upprätta en enhetlig rutin för hantering av 
enskildas inköpskort inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Utdra.g 
Kommunstyrelsen 

, 
.' i' I 

r~ 
I Utd"gsbestyrk,nde 



JIm SALA 
~KOMMUN 

VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Leonard Wall 

T!1I 
Vård- och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Yttrande ang. motion om "Skydd för omsorgstagares 
pengar!" jMärten Öhrström C, dnr: 2014/80 

Remissen Innehäller förslag till kommunstyrelsen om att besluta om alt ta fram ett 

"regelverk för hur betal/kreditkort skall hanteras för kommunens omsorgstagare 

för att minska de problem som kan uppstå för såvälomsorgspersonal som 

omsorgstagare I och med att man i framtiden skall hantera omsorgstagares 

personliga betaljkreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar kontanter." 

Remissen är skriven utifrån att samhället allt mer gått ifrån att hantera kontanter 
och istället använder sig av olika kort, där den enskilde måste lämna ut en kod till 
kommunens baspersonai. I och med detta bryter den enskilde mot tydliga 
instruktioner från kortutlämnare om att personlIg kod inte får utlämnas till nägon. 
Kortutlämnaren kan frånta sig ansvar för ev. missbruk eller annat gentemot den 
enskilde, då så har skett. Inom Vård och Omsol'gsförvaltningen hanteras såväl 
brukarnas kontanter och kort av olika slag, främst inköpskort hos olika kedjor. 
Dessa handhas av baspersonal inom de olika verksamheterna, men även av privata 
tjänsteföretag som har avtal med kommunen enligt LOV för att utföra 
serviceuppgifter (till vilket inköp räknas). 

Inom nämndens verksamheter finns arbetsrutiner som innebär att baspersonal skall 
undvika att hantera kontanter i mÖjligaste mån och att man istället skall försöka få 
brukarna att skaffa inköpskort i vald butik. Detta innebär att kod till kortet behöver 
lämnas till kommunens personal, men även att den enskilde fär större möjlighet att i 
efterhand kontrollera vad som inköpts på kortet. Brukaren kan dä begära ut utdrag 
från kortutlämnaren i efterhand. På det sättet kan baspersonal skyddas från 
missförstånd. Detta ger inte någon säkerhet ur brukarens perspektiv, då denna 
lämnar ut koden på kortet i strid mot bestämmelser gentemot företaget. 

Det finns även brukare som vägrar att införskaffa kort, varför personal i dessa rall är 
tvingade att hantera brukarens kontanter. Värd- och omsorgsnämnden menar för 
sin del att det är nödvändigt med en enhetlig rutin gällande frågor som rör 
hantering av nya betalningsmedel j samhället. 

I tjänsten 

Leonard Wall, administrativ samordnare 

III) 
2014·02·19 

SAlA KOMMUN 
Vård- och omsorgsföIValtnTnge,1 
60)( )04 
733 25 S~la 

Besöksadress: Fred~giltan 23, Sil!" 
Växel: 0224-74 70 00 
fax: 0224-192 98 
vard.och.omso rgslorvalt ningen@sa!i\.se 
www.sala.se 

leommiWall 
Adm!n!stratw samordnare 

leonard. w~II@$ala,se 
Djrekt~ 0224·74 90 72 



Bilaga IS 2014/199/3 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Skydd för omsorgstagares pengar! 

SAlA KOMfiiIDN . 
Kommunsl\lrelsens filrvatlnlng 

Il1k. 2014 -01- 1 4 

Denna motion skriver jag för att vara proaktiv. Så vitt jag vet fungerar kontanter fortfarande men 
inom en mycket snar framtid kommer kommunens omsorgspersonal ställas inför problemet att hantera 
omsorgstagarnas personliga betalJkreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
omsorgstagarnas kontanter. 

Bakgrnnd 
Som vi alla vet arbetar samtliga banker hårt för att få bort kontantanvändandet i vårt samhälle med 
mer eller mindre seriösa argument. Detta medför en del praktiska och formella problem om 
kommunens omsorgspersonal skall använda en omsorgstagares betallkreditkort, då det är personligt 

Om omsorgstagaren uppger sin personliga kod bryter vederbörande mot bankens tydliga instruktion 
att koden är personlig och får inte uppges för någon annan person. Sknlle beialJkreditkortet senare 
missbrukas med hjälp av koden tar banken inget ansvar. 
Detta innebär att kommunen bör tar över det ansvar omsorgstagaren normalt har vad det gäller 
eventuellt missbruk i samband med att omsorgspersonal får tillgång till en omsorgstagares personliga 
kod. 

Skillnaden mellan kontanter och betalJkreditkort är mycket större än man vid första anblicken kan tro. 
Kontanter har ingen koppling till en person, det har ett betalJkreditkort. 
Ger man ifrån sig en summa kontanter är det definierat Ger man ifrån sig en personlig kod är det ett 
förtroende för all framtid, för odefinierat mycket pengar. 

Om det senare skulle försvinna pengar och den personliga koden har använts, står omsorgstagaren 
som förloraren. Banken anser att uttaget är korrekt då den personliga koden använts. 
Sedan är det ointressant vem det verkligen var som tog pengarna, bara det faktum att den personliga 
koden har givits till omsorgspersonalen räcker för banken att frånsäga sig ansvaret 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra tiII kommunstyrelsen 

att ta fram ett regelverk för hur betalJkrediikort skall hanteras för kommunens omsorgstagare för att 
minska de problem som kan uppstå för såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och 
med att man framöver ska hantera omsorgstagares personliga betalJkreditkort på ett liknande sätt som 
man idag hanterar omsorgtagarnas kontanter. 

Sala den 29 december 2013 
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2014-10-14 
DIARIENR, 2014/175 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA ~Q_MMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 5 
'lart"l2GIw/7'.') IÄk"",ga 6" 
OPb: 

Svar på motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Andreas Weiborn CM) inkom den 29 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram gemensamma former och regler för bidrag och 
kommun lat stöd till sociala aktörer i civilsamhället 

Motionären skriver att det är ett problem att det saknas former för hur bidrag, och 
vem som ska ansvara för bidragen till föreningarna. Idag får aktörer bidrag från 
olika förvaltningar, utskott och nämnder. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Motionären efterlyser riktlinjer, rutiner, former och regler för hur bidrag och stöd 
till föreningar/sociala aktörer ska utges samt ett klargörande om vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 

I Reglemente för kommunstyrelsen står det att kommunstyrelsen ska handlägga 
ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och idrottsföreningar, 
samlingslokaler, pensions- och handikappföreningar samt besluta om regler för 
bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen 
ska handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar samt 
samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Det är en fördel med en enhetlig och samlad hantering med gemensamma former 
och regler av frågor som rör bidrag och stöd till föreningar/social aktörer. Ett samlat 
kommunalt ansvar på dessa frågor bör ligga under en nämnd. Kommunstyrelsen bör 
överta ansvaret rörande stöd till föreningar som idag erhåller stöd/bidrag efter 
handläggning i andra förvaltningar och beslut i annan nämnd. 

Sedan motionen skrevs och svar inkommit från kommunstyrelseförvaltningen och 
Vård- och omsorgsnämnden har en reviderad politisk organisation antagits av 
kommunfullmäktige att gälla fr. o m 1.1 2015. I den finns bl. a en fristående och 
självständig Kultur och fritidsnämnd. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



SALA 
1Ir.III .... KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

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

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället 

att anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-19 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

1 (1) 
2014-04-14 

YnRANOE 

Roger Nilsson _~ALA ~~MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 5 
DUu!tnr .2.-CY?"///<_ - IAktbllaga~ 
I,}~b~ 

YTTRANDE 

Ang. Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället har inkommit till kultur
och fritidskontoret för yttrande. 

Motionärerna Andreas Weiborn och Michael PS Johansson yrkar i sin motion att 
Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att ta 
fram gemensamma former för bidrag och regler till sociala aktörer inom 
dvilsamhället. 

I skrivelsen påpekas det att det stöd som nu utges till olika ideella aktörer i den 
sociala sektorn hanteras av olika förvaltningar i kommunen samt olika politiska 
organ. 

Motionärerna önskar tydligare former och regler för hur bidrag och stöd till sociala 
aktörer inom dvilsamhället ska behandlas samt tydliggöra vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 
rörande kommunalt stöd. 

Kultur- och fritidskontoret anser att det är en fördel med en enhetlig och samlad 
hantering av frågor rörande bidrag och stöd till föreningar jsodala aktörer samt att 
ett samlat kommunalt ansvar för beslut bör ligga under ett enda politiskt organ. 

Kultur- och fritidskontoret yrkar bifall till motionens intentioner om gemensamma 
former och regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom 
dvilsamhället. 

Kultur & Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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VON § 34 

Justerandes sign 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens törvaJtfliqg SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

VARD- OCH OMSORGSNÄMNOEN 

Sammanträdesdatum 

Ink. 2014 -03- 1 9 

2014-03-13 Diarienr20 J 4- ,I I '':t:;:; IAktbilaga 11:.-_ 
Dpb: / 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär värd- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/19/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgs nämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället". 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

i!l;t anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället". 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
VArd- och omsorgsn~mnden 
Sala kommun 

Yttrande ang. motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsam
hället. 

Rubricerad motion har inkommit till Vård- och omsorgsnämnden på remiss för 
yttrande. Motionärerna Andreas Weiborn och Michael PB Johansson yrkar I sin 
motion att Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Kommunstyrelsens för
valtning att ta fram gemensamma former för bidrag och kommunalt till sociala ak
törer inom dvilsamhället. 

Motionärerna konstaterar i sin skrivelse att det stöd som nu utges till olika ideella 
aktörer hanteras av olika förvaltningar i kommunen samt att Kommunstyrelsens 
ledningsutskott för sin del också kommer att behandla fräga rörande stöd till en 
social förening. 

Motionärerna efterlyser riktlinjer, rutiner, former och regler för hur bidrag och stöd 
till föreningarisociala aktörer ska utges samt ett klargörande om vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 
rörande sådant stöd. 

I Sala kommuns författningssamling, reglemente för Kommunstyrelsen, antagen och 
gällande från 2012-12-17, anges i § 10 att Kommunstyrelsen ska: 

handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar 
samt 

besluta om regler för bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Vidare anges i § 11 att Kommunstyrelsen ska: 

handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar samt 

samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Utifrån gällande reglemente och det samlade ansvar som Kommunstyrelsen Idag har 
rörande handläggning av och beslut om frågor rörande bidrag och stöd till före
ningar förefaller det också naturligt att Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag 
att ta fram gemensamma former och regler om hur sådant stöd ska utges, i enlighet 
med vad motionärerna föreslår. 

Sala kommun 
Värd- och om~or,s'örvaltningen 
8o~ 304 
13325 Sala 

Besöksadress: fredsgatan 23 
ViiKel: 0224·704 7000 
fal(: 0224·192 98 
yard och.omsorgsforvaltningeo@sala.se 
www.sala.se 

Klas-Göran GIdicH 
Enneuchef 

klas-goran.gldlof@salase 
Drrekt: 0224· 74 90 11 
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Värd- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden menar för sin del också att det är en fördel med en en
hetllg och samlad hantering av frägor rörande bidrag och stöd till föreningar/sociala 
aktörer samt att ett samlat kommunalt ansvar för sådana frågor bör ligga kvar på 
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens förvaltning samt att Kommunstyrelsen 
övertar ansvaret rörande stöd till föreningar som idag erhåller stöd/bidrag efter 
handläggning i andra förvaltningar och beslut I annan Kommunal nämnd. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård och omsorgsnämnden besluta 

att anta avgivet yttrande som nämndens remissvar angående motion om bidrag till 
sociala aktörer inom civilsamhället. 

I tjänsten 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för Information, stöd och utredning 

211} 
2014·02-13 
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Dpb: I 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

De aktörer inom civilsamhället som är verksamma inom den sociala sektorn saknar 
idag ett entydigt bidragssystem i Sala. Som situationen är idag så får bland annat 
Kvinnojouren stöd av Vård- och Omsorgsförvaltningen samtidigt som flertalet 
sociala föreningar får stöd av Kultur- och Fritidskontoret. Vidare kommer även 
Kommunstyrelsens ledningsutskott att behandla frågan om att stödja en 
socialförening. 

Det är vår uppfattning om att dessa aktörer som ofta bedriver sin verksamhet i 
föreningsform fyller en viktig funktion och bidrar mycket till samhället. Däremot ser 
vi det som ett problem att det saknas former för hur bidrag och vem som ska 
ansvara för bidragen till föreningarna skall vara. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom civilsamhället 

[Ut~rD 
Michael PS Johan son 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

KommunstyrelSens!örvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 4 

Svar på motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 31 mars 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att 
anvisa parkering för husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans 
lokalkörbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Motionärerna skriver att i Salas centrala delar finns ingen anvisad plats för husbilar 
och personbilar med tillkopplat släp/husvagn. Parkeringsplatserna vid till exempel 
Fredstorget och Fiskartorget har inte tillräckligt utrymme för fordonsekipage med 
en längd av 10-15 meter och markerade parkeringsplatser är inte tillräckligt breda 
för husbilar. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Tekniska kontoret fick i oktober 2012 (KS § 212) i uppdrag att utreda möjligheterna 
för ställplats för husbilar vid minigolfbanan i Stadsparken. lnvesterings- och 
driftskostnader ska utredas samt möjligheten till samarbete med externa aktörer för 
driften. Tekniska kontoret kommer att redovisa denna utredning till 
kommunstyrelsen. 

Ringgatans södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden kan vara lämplig som 
parkeringsplats för fordon med tillkopplat släp. Innan beslut i frågan kan fattas 
behöver förutsättningarna, såsom vägens bredd och siktförhållande utredas. Om 
lösningen är lämplig efter utredningen ska förslag till lokal trafikföreskrift 
remitteras till polisen för yttrande. Först efter ett bifall från polisen kan ny 
trafikföreskrift gälla. 

Trafikföreskrifterna kommer att regleras utifrån vikt för att lastbilar med släp inte 
ska nyttja parkeringarna. Gatan och parkeringsplatserna kommer fortsättningsvis 
ingå i området med förbud för parkering av tunga fordon. 

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

att parkeringsplats för husvagnar och husbilar iordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden 

att därmed motionen är bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp @sala.se 
Direkt: 0224-74 7l 00 
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YTTRANDE 

LISA GRANSTRÖM 
DIREKT: 0224-747401 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 4 
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Motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 
Kristdemokraterna, Eva Axelsson och Håkan Pettersson, har inkommit med en 
motion i vilken yrkas att möjligheten att anvisa parkering för husbilar och bilar med 
tillkopplat släpfordon på Ringgatans lokalkörbana (öster om korsningen med Södra 
Esplanaden) ska utredas. 

TEKNISKA KONTORET YTTRANDE 

Ställplatser för husbilar 
Tekniska kontoret fick 2012 uppdrag av kommunstyrelsen (2012-10-11, dnr 
2012/155, §212) att utreda möjligheterna till ställplatser för husbilar vid 
minigolfbanan i Stadsparken. 

Investerings- och driftskostnader skulle utredas samt även möjligheten till 
samarbete med extern aktör för driften. 

Samtal har förts med extern aktör och ett internt möte för utredning av de praktiska 
frågorna är bokat till i mitten av maj. 

Därefter kommer tekniska kontoret redovisa utredningen till kommunstyrelsen. 

Parkering för fordon med tillkopplat släp 
Ringgatans södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden kan lämpa sig som 
parkeringsplats för fordon med tillkopplat släp. Innan beslut i frågan kan fattas 
behöver förutsättningarna, så som vägens bred och siktförhållande utredas. Om 
Trafikingenjören finner lösningen fortsatt lämplig efter utredning ska förslag till 
lokal trafikföreskrift remitteras till polisen för yttrande. Först efter ett positivt bifall 
från polisen kan ny trafikföreskrift gälla. 

Trafikföreskrifen kommer att regleras utifrån vikt för att inte lastbilar samt lastbilar 
med släp ska nyttja parkeringarna. Gatan och parkeringsplatserna kommer 
fortsättningsvis ingå i området med förbud för parkering av tunga fordon. 
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SALA 2014-03-31 
Dlarienr,<;OJ 4. !.';;..tj!') IAk!bilaga i 
Dllb: 

MOTION OM PARKERINGSPLATSER FÖR HUSVAGNAR OCH 
HUSBILAR 

För närvarande finns i Salas centralare delar ingen anvisad parkering för husbilar och 
personbilar med tillkopplat släp, fdreträdesvis husvagnar. 

De nu anordnade P-platserna på t.ex. Fredstorget och Fiskartorget har inte tillräckligt 
utrymme fdr fordonsekipage med en längd av 10-15 meter och markerade P-rutor har 
ej bredd fdr uppställning aven husbil. 

På Ringgatans lokalkörbanor fanns tidigare så kallad kantparkering med plats fdr 
fordon med tillkopplad släpvagn. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsen låter utreda möjligheten 
att anvisa parkering får husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans 
lokalkörbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Sala 2014-03-31 

CG>- vrv~ 
Eva Axelsson 
Kristdemokraterna ~

r ,~ 

/ !~#-
i Håkan Pettersson 

Kristdemokraterna 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på motion om busslinjer till Enköping 
Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun initierar en process med aktörerna inom 
kollektivtrafiken för att utreda behovet aven busslinje till Enköping, och att utreda 
förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

Motionären skriver att som boende i Sala ska det vara enkelt att resa kollektivt till 
jobb, skola och bekanta i en grannkommun. Det går idag inte att åka buss till 
Enköping. Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla, den får inte vara 
bunden av geografiska gränser och måste tillgodose resenärens behov. 

Samhällsbyggnads kontoret har yttrat sig över motionen. 

För Sala är kollektivtrafiken av yttersta vikt, då pendling till arbete och studier både 
ut och in i kommunen är nödvändig. Pendlingen är inte längre bara till närmast 
liggande tätort utan kräver ofta samordning mellan olika trafiks lag och utförare. 

I strategisk plan 2011-2013 för Sala kommun formulerades mål för en långsiktig 
miljömässigt hållbar utveckling där de allmänna kommunikationerna och 
pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras, så att vi 
får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. En av punkterna var att 
möjliggöra stomlinje till Avesta och Enköping. 

Enligt Statistiska centralbyråns statistik för år 2012 var det 90 personer som 
pendlade till Sala från Enköping och 147 personer som pendlade från Sala till 
Enköping. 

1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft med en ansvarig 
kollektivtrafikmyndighet i varje län, RKTM. De ansvarar för kollektivtrafiken i 
Västmanland och har framarbetat ett regionalt trafikförsörjningsprogram som utgör 
den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Västmanlands 
län. Sala kommun har i flera skrivelser och remissvar påpekat vikten av fortsatt 
utveckling av länsöverskridande kollektivtrafik där den idag är gles eller obefintlig, 
och då framförallt på sträckorna Avesta och Enköping. 

Inkommen motion är översänd till RKTM för synpunkter och beaktande till 
kommande arbete, samt att motionen även har tagits upp på länsdelssamrådet 
med RKTM under april. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

RKTM svarar att 

Om en utredning visar på ett behov aven busslinje krävs att denna 
sträcka införlivas i respektive läns trafikförsörjningsprogram, samt 
om en busslinje blir aktuell att båda länen är överens om trafikering 
och kostnadsfördelning. Kollektivtrafikförvaltningen i Uppland 
har på en fråga från RKTM svarat att för närvarande finns inga 
planer hos dem att återupprätta en busslinje mellan Sala - Enköping 
då resandeunderlaget i Enköpings kommun på sträckan bedöms 
vara litet. 

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

att kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bl. a kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
Sala-Enköping 

att motionen anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-05-16 
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S/\LA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 4 

Svar på motion om busslinje till Enköping. 

Andreas Weiborn CM) har i en motion om busslinje till Enköping yrkat att 
fullmäktige ska besluta 

Diarienr 

ZO 

Att Sala kommun initierar en process med aktörer inom kollektivtrafiken att 
utreda behovet aven busslinje till Enköping 

Att utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

För Sala är kollektivtrafiken av yttersta vikt, då pendling till arbete och studier både 
ut och in i kommunen är nödvändig. Pendlingen är inte längre bara till närmast 
liggande tätort utan kräver ofta samordning mellan olika trafikslag och utförare. 

I strategisk plan 2011-2013 för Sala kommun formulerades mål för en långsiktig 
miljömässigt hållbar utveckling där de allmänna kommunikationerna och 
pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras, så att vi 
får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. En av punkterna var att 
möjliggöra stomlinje till Avesta och Enköping. 

1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft med en ansvarig 
kollektivtrafikmyndighet i varje län, RKTM. De ansvarar för kollektivtrafiken i 
Västmanland och har framarbetat ett regionalt trafikförsörjningsprogram som utgör 
den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Västmanlands 
län. Sala kommun har i flera skrivelser och remissvar påpekat vikten av fortsatt 
utveckling av länsöverskridande kollektivtrafik där den idag är gles eller obefintlig, 
och då framförallt på sträckorna Avesta och Enköping. Enligt SeB statistik för år 
2012 var det 90 personer som pendlade till Sala från Enköping och 147 personer 
som pendlade från Sala till Enköping. 

Inkommen motion är översänd till RKTM för synpunkter och beaktande till 
kommande arbete, samt att motionen även har tagits upp på länsdelssamrådet 
med RKTM under april. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

Planering och utveckling 

kristi na .eriksson@sala.se 



Kommunstyrelsens förvaltning 

RKTM svarar att: "FörvaltningschefMaria Linder och utredare Stig Johansson 
har vid ett möte med er diskuterat hur en sådan process kan initieras. Om en 
utredning visar på ett behov aven busslinje krävs att denna sträcka införlivas 
i respektive läns trafikförsörjningsprogram, samt om en busslinje blir aktuell 
att båda länen är överens om trafikering och kostnadsfördelning. 
Kollektivtrafikförvaltningen i Uppland har på en fråga från RKTM svarat 
att för närvarande finns inga planer hos dem att återupprätta en busslinje 
mellan Sala - Enköping då resandeunderlaget i Enköpings kommun på 
sträckan bedöms vara litet." 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 
Sala kommun 

2(2) 
2014-04-07 



_~ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 4 
Bila 

Diarien20jtr /'3~Z Aklbllaga j 
Dpb: 

. . . .. Motion om en busslinje till Enkoping 

Kollektivtrafiken är bra för miljön och den underlättar resan till jobbet eller skolan. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla. Den får inte vara bunden av 
geografiska gränser och måste tillgodose resenäremas behov. 

Som boende i Sala ska det vara enkelt att resa kollektivt till så väl jobbet som skolan 
eller till bekanta i en grannkommun. I dag kan boende i Sala resa direkt till bland 
annat; Stockholm, Uppsala, Västerås, Avesta och Borlänge med olika aktörer inom 
kollektivtrafiken. Det går däremot inte att åka buss till Enköping. Det borde vara lika 
enkeit ta bussen tiii Enköping som till någon annan näriiggande kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att Sala Kommun initierar en process med aktörer inom kollektivtrafiken att utreda 
behovet aVen busslinje till EiiköpinQ 

Att utreda förutsättningama för en busslinje till Enköping 

Andreas Weibom (M) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

S/iLA KOMMUN 
Kom munstyrelsens' förvaltning 

Ink. 2014 -10- I 4 

Svar på motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 31 mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete med Enköpings och Heby 
kommuner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för 
varor till sina respektive tillagnings kök samt möjlig lokalisering för denna. 

Motionärerna skriver att i uppdraget bör det även ingå att belysa 
lokaliseringsfrågan. Under senare år har kommuner själva eller i samverkan med 
andra startat distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett 
effektivt och miljövänligt sätt få kontroll över varuflödet. 

Motiven för en distributionscentral är bland annat bättre och närmare kontakt med 
lokala leverantörer, lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta, bättre 
konkurrensmöjligheter för när odlade och närproducerade varor. Det skulle även bli 
lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen via 
grossister och därmed minskad miljöpåverkan. 

Upphandlarfunktionen vid ekonomikontoret har yttrat sig över motionen. 

Frågan om en gemensam distributionscentral är komplex och en utredning bör 
innefatta en förutsättningslös genomlysning av hur de distributionscentraler som 
redan är i drift fungerar. Några formella upphandlingshinder finns inte för att starta 
en gemensam distributionscentral. 

Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs från de 
enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör/leverantör. 
Centralen skulle minska klimatpåverkan och miljöbelastningen och ge ökad 
trafiksäkerhet med färre transporter till skolor och förskolor. Distributionscentralen 
skulle också ge större möjlighet för lokala leverantörer att lämna anbud till 
kommunerna. 

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

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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SVAR PÅ REMISS 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Per Eriksson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning Silvana Enelo-Jansson 
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DELSVAR PÅ MOTION 

Delsvar på motion ang Distributionscentral för varor till 
kommunens tillagningskök 

I 

Upphandlarna har blivit ombedda att - utifrån vårt perspektiv - tillföra underlag till 
ett svar på rubricerad motion. 

Jag lägger således inte några aspekter på motionärernas förhoppningar och 
antaganden utifrån sina egna värderingar och önskningar som ligger till grund för 
motionen utan tar endast fasta på förslaget att utreda en start aven gemensam 
distributionscentral för kommunerna ifråga. 

Beträffande den tidigare motionen att ta fram nya regler för upphandling i Sala 
kommun behandlas heller inte i dessa synpunkter då de nya reglerna svårligen kan 
tas fram innan det nya EU-direktivet är infört i de olika medlemsländernas, i det här 
fallet Sveriges, lagar senast våren 2016. Vilken lagändring som eventuellt blir följden 
är svår att sia om. 

Frågan om gemensamma distributionscentraler är komplex och en utredning bör 
innefatta en förutsättningslös genomlysning av hur de distributionscentraler som 
redan är drift fungerar. Några formella upphandlingshinder för att starta gemensam 
distributionscentral kan jag dock inte se. 

Med vänliga hälsningar 

Per Eriksson 
Upphandlare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per Eriksson 
Upphandlare 

per .eriksson@sala.se 
Direkt: 0224-74 72 04 



Bilaga IS 2014/203/3 

---SALA KOMMUN 
,lunstyrelsens [örvalt",,,,, 

'c 2014 -03- 3 1 
".2DI4/S~0IAktbil,g, \ 

CENTERPARTIET 

Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Under senare år har flera kommuner själva eller i samverkan med andra startat 

distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett effektivt och 

miljövänligt sätt få kontroll över varuflödel. 

Motiven för en distributionscentral är bland andra 

- Bättre och närmare kontakt med lokala leverantörer 

- Lokala leverantörer får kortare transportvägar för sina varor 

- Lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta 

- Bättre konkurrensmöjligheter för närodlade och närproducerade varor 

I 

- Lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen över 

grossister 

- Flera lokala jobb kan skapas 

- Minskad miljöpåverkan genom att transporterna minskar 

- Säkrare trafikmiljö vid skolor och boenden 

Vi föreslår att Sala kommun tillsammans med Enköpings och Heby kommuner utreder 

möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för varor till sina tillagningskök, 

I uppdraget bör även ingå att belysa lokaliseringsfrågan. Detta förslag ligger väl i linje 

med Centerpartiets tidigare inlämnade motion om att ta fram nya regler för 

upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir 

vägledande. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att i samarbete med Enköpings och Heby kommuner låta utreda möjligheten att starta 

en gemensam distributionscentral för varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig 

lokalisering för denna. 

sQ;en 31 mars 2 

" ~jRL/ 
Caro a Gunnarsson Christer Eriksson ( C ) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

S LA MUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- j 5 
Dlarlenr -
Opb: 

Svar på motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Carola Gunnarsson CC), Mårten Öhrström CC), Gustaf Eriksson Cc), Hans johansson 
CC), Kerstin Larsson CC), Anna Gillerblad Cc), Christer Eriksson Cc), Anders Westin 
CC), Maila Pettersson CC), Christer Gustafsson CC) och Sven-Olof Pettersson CC) 
inkom den 4 mars 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun ska 

utreda möjligheterna att öppna Lindgården som ett trygghetsboende, 

utreda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kombination med 
Björkgården i Västerfärnebo och i anslutning till Åsgården, samt 

utreda möjligheten att etablera ett trygghetsboende iRansta. 

Motionärerna skriver att äldre personer uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. De efterfrågar boenden med egen lägenhet men med 
tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och enklare måltider. Kort 
sagt det som definieras som trygghetsboenden. 

Antalet platser inom vård- och omsorgsboenden minskar trots att det nya boendet 
på johannesbergsgatan 2 öppnats under våren. Under det senaste året har ett antal 
platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, bland annat med 20 platser på 
Lindgården i Kila. Förändringarna har inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat 
dramatiskt samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. Den utveckling 
som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren i strategisk plan beskrivit 
bostadsfrågan för äldre samt behovet av trygghetsboenden. I och med att det nya 
boendet på johannesbergsgatan 2 har öppnat och Kaplanen byggs om till ett tryggt 
boende för äldre i Salabostäders regi, bör en analys av effekterna av detta ses över 
samt behovet av framtida trygghetsboenden. Den analys blir en bra grund i arbetet 
med den äldreplan som påbörjats. Därefter kan en utredning av bostadsbehovet 
göras i samarbete med tekniska kontoret och vård- och omsorgsförvaltningen. 

I kommunfullmäktiges i juni 2014 antagna Strategiska Plan 2015-2017 finns 
resurser avsatta för att utreda möjliggörande av trygghetsboende i anslutning till 
Åsgården i Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo, i Ransta och i Sala 

kttllla 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

stad samt för att öppna Lindgården i Kila 2016 som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med ett trygghetsboende. 

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

att motionen är besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-10-15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUN(201 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 2 t 

VON § 73 

Justerandes sign 

2014-05-14 Diarlenr 5::.: OJ 4-/4=t-9Aktbilaga '<, 
Dpb: 

Dnr 2014/650 

Yttrande över motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/49/1 

Förvaltningschef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omsorg och trygghet för äldre 
i Sala kommun". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omsorg och trygghet för äldre 
i Sala kommun". 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 



mil SALA 
~ KOMMUN 

VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von Schoting 

YTTRANDE 

Vård och omsorgsn!lmnden 

Svar på Motion angående Omsorg och trygghet för äldre i Sala 
kommun. 
"Beslut finns om att ta fram en äldre plan för Sala kommun. Men vi anser att 
den utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras 
snarast. De äldre i Sala har Inte tid att vänta på äldreplanen." 

"Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboende. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera 
Björkgården i Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna 
att etablera ett trygghetsboende i anslutning till Åsgården samt att etablera 
ett trygghetsboende iRansta." 

Vård- och omsorgsförvaltnlngen har de senaste åren beskrivit bostadsfrågan för 
äldre samt behov av trygghetsboende I strategisk plan. I och med att det nya 
boendet på Johannesbergsgatan 2 har öppnats och att Kaplanen nu byggs om till ett 
tryggt boende för äldre i Salabostäders regi bör en analys av effekterna av detta ses 
över samt behovet av framtida trygghetsboenden. Detta arbete kommer att vara en 
bra grund I arbetet med den äldreplan som redan påbörjats på 
kommunövergripande nivå. Därefter kan en utredning av bostadsbehov påbörjas I 
samarbete med tekniska kontoret och där vård- och omsorgs förvaltningen kan bidra 
med kunskap och underlag kring bostadsbehovet. Björkgården i Västerfärnebo hyr 
vård- och omsorgsförvaltningen och delar av byggnaden kan mycket lätt göras om 
efter behov till trygghetsboende när behov uppstår. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 

1 (l) 
2014-04-28 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, 5a-fa 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Agneta \lon Schoting 
Förvaltningscht!f 

agneta,I/OIl.schoting@sala.se 
Direkt: 0224-74 9001 
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CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Omsorg och trygghet tör äldre i Sala kommun 

Allt oftare möter vi äldre personer som uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. Man efterfrågar boenden där man har sin egen 
lägenhet men med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och 
enklare måltider, kort sagt det som i debatten definieras som Trygghetsboenden. 
Man vill känna sig trygg och mindre ensam och dessutom vara säker på att vid 
behov få omsorg. 

Tyvärr förstärker den utveckling som nu sker i kommunen den oro som många 
äldre känner. Personalen inom såväl vård- och omsorgsboenden som inom 
hemtjänsten gör stora och värdefulla insatser för de äldres vardag. Antalet 
platser inom vård- och omsorgsboenden minskar dock. Detta trots att det nya 
boendet - Johannesbergsgatan 2 - öppnas under våren. Under det senaste året 
har istället ett antal platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, däribland 
Lindgården i Kila med drygt 20 platser. Diskussioner förs också om att stänga 
platser även på andra boen den. Antalet korttidsplatser, bl a på Ålängan, har 
minskat. Detta har gjorts med hänvisning till att kostnaderna ska minska. 
Förändringarna har dock inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt 
samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. 

Beslut finns om att ta fram en äldreplan för Sala kommun. Men vi anser att den 
utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. De 
äldre i Sala kommun har inte tid att vänta på äldreplanen. Vi är övertygade om 
att vi skulle kunna nå avsevärda förbättringar genom att öppna ett antal mindre 
trygghetsboenden i kommunen. Vi tror inte att storskaliga lösningar alltid är det 
bästa. 

Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboende. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera Björkgården i 
Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna att etablera ett 
trygghetsboende i anslutning till Åsgården i Möklinta samt att etablera ett 
trygghetsboende i Ransta. Genom kombinationer med andra verksamheter, ex 
hemtjänsten eller andra kommunala eller privata verksamheter som finns på 
plats, bör detta gå att lösa på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att öppna 
Lindgården som ett trygghetsboende, 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården i Västerfärnebo 
och i anslutning till Åsgården i Möklinta samt 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende iRansta. 

S<fä'\len 4 mars 2014 

I \) \ 

~ /"-""--" (]l»-
Carola Gunnarsso C Christer Eriksson ( C ) 

Mårten Öhrström ( C ) Anders Westin ( C ) 

~C-: /ttff~tt(/O 
Gustaf Eriksson ( C ) Maila Pettersson ( C ) 

Hans Johansson ( C ) 
~'-
Christer Gustafsson ( C ) 

~!IL-
' , 

l _ ~_e 
er in Larsson ( C ) Sven-Olof Pettersson ( C ) 

Anna Gillerblad ( C ) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- ! 4 

Svar på motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa 
väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala 

Monica Fahrman (MP) inkom den 25 mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun sätter upp speglar i korsningarna på 
Kungsgatan, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

Motionären skriver att på Kungsgatan råder det, som i övriga Sala, högertrafik. När 
bilister kommer vänster ifrån är det näst intill omöjligt att i god tid se om det 
kommer en bil från höger. Husen skymmer sikten och några skyltar med enkelriktad 
körriktning sitter så långt in att det är svårt att se dem. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Längs Kungsgatan råder hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Syftet med 
högerregeln är att bibehålla den låga hastigheten. Huvudleder inbjuder till högre 
hastigheter och sämre efterlevnad av gällande hastighetsbestämmelser. 

Skyltarna med enkelriktad trafik kommer att diskuteras med gata/park om det är 
möjligt att placera dem närmare korsningen. Utifrån detta avstyrker tekniska 
kontoret införande av trafikspeglar eller väjningsplikt. 

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

att avslå motionen 

Per-Olov Rapp (s) 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala,se 

Direkt: 0224-74 71 00 
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YlTRANOE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret SALA i(OM1VIUf~-

Kommunstyrelsens förvaltning 
jenny julin 

Ink. 2014 -10- 1 4 
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I 

YTTRANDE 

Angående motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa 
väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala. 

En motion har inkommit från Monica Fahrman. Miljöpartiet. om att sätta upp 
trafikspeglar i tvärgatorna till Kungsgatan alternativt införa väjningsplikt från 
samma gator. Detta pga. att sikten är begränsad i korsningarna samt att skyltarna 
om påbjuden körriktning sitter långt in så det är svårt att se dem. 

Längs Kungsgatan råder hastighetsbegränsningen 30km i timman. Syftet med 
högerregeln är att man vill bibehålla den låga hastigheten. 

Huvudleder inbjuder till högre hastigheter och sämre efterlevnad av gällande 
hastighetsbestämmelser. 

När det gäller påbjuden körriktning utgår jag från att det är vägmärket enkelriktad 
trafik som avses. Dessa vägmärken kommer att diskuteras med avdelningen 
gata/park för att se om det är möjligt att placera dem närmre korsningen. 

Av ovanstående skäl tillstyrker inte tekniska kontoret genom trafikingenjör jenny 
julin, motionen om trafikspeglar eller väjningsplikt. 

Tekniska kontoret 

jenny julin 
Trafikingenjör 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Jenny Julin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
jenny.julin@sala.se 

Direkt: 0224-747566 
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MOTION ANGAENDE ATT SATTA upp TRAFIKSPEGLAR ALTERNATIVT INFÖRA 
VAJNINGSPLIKT MOT KUNGSGATAN I SALA. 

På Kungsgatan råder det som i övriga Sala högertrafik och när man som bilist kommer 
väster ifrån är det näst intill omöjligt alt i god tid se om det kommer en bil från höger. 
Husen skymmer samt att några av skyltarna om påbjuden körriktning sitter så långt in att 
man inte ser dem heller. 

Därför yrkar jag att man sätter upp speglar i korsningarna så att man i god tid ser om det 
kommer bilar, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

~~" 
Monica Fahrman 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-03-03 
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KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-O lov Rapp 

Svar på motion om sparkspår 

Ink. 2014 -10- 1 5 

Amanda Lindblad (S) inkom den 26 mars 2014 med rubricerad motion, Motionären 
föreslår att Sala kommun, under en provtid på två år, endast sandar halva gång- och 
cykelbanorna för att möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och 
cykelbanorna. 

Motionären skriver att det är lättare för småbarnsföräldrar att dra barnen i pulka till 
skolan och dagis vintertid istället för att ta barnvagnen. De äldre som använder 
rullatorn kan med fördel använda sparkstötting. Sandandet, som ska underlätta för 
de som går och cyklar, gör pulk- eller sparkturen svår att genomföra. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Att lämna en sidan av gång- och cykelbanorna osandade kan tyckas enkelt, men det 
finns många frågor som måste utredas innan ett sådant beslut kan fattas. 

En fråga är huruvida den os andade delen av gång och cykelbanan ska snöröjas. Om 
ena sidan inte ska snöröjas så ställer det ytterligare krav på sträckornas lämplighet. 
Det är inte överallt som den fysiska miljön och beläggningen tillåter att maskin och 
plog förskjuts i sidled. Detta skulle begränsa vilka maskiner och utrustning som kan 
användas där sparkspår skulle tillämpas. Om hela bredden av gång- och 
cykelbanorna plogas så blir det inte någon snö kvar för sparkar och pulkor. Här 
hinner inte heller snön packas som den görs på gatorna, utan där blir så pass rent 
efter snöröjningen att där inte skulle gå att åka spark eller pulka. 

Ska man ta sig från en plats till en annan med pulka eller spark är det troligt att man 
även måste använda sig av gator. Då skulle det krävas att gatorna lämnas os andade i 
ena sidan. 

Ytterligare en utmaning är hur försäkringsfrågan ska lösas. Vad som händer om 
någon går eller cyklar på den os andade sträckan och hur det juridiska ansvaret ser 
ut för väghållaren. 

Tekniska kontoret har anfört en del problem och svårigheter som måste övervinnas 
för att motionärens begäran skall kunna tillgodoses. En del är av teknisk-materiell 
art, andra rent juridiska - försäkringsmässiga. 

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

5' 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov,rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

att tekniska kontoret under vintern 2014-2015 iordningsställer en lämplig 
provsträcka för spark och pulka på en av kommunens gång och cykelvägar 

att de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses samt 

att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2015 

att därmed anse motionen bifallen. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-09-21 
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_~AlA KOMMUN 
KDmmunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret Ink. 2014 -10- ! 4 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag "Motion om sparkspår" 

Att lämna ena sidan av gång och cykelbanorna osandade till förmån för sparkåkande 
och pulkdragning kan tyckas vara en enkel åtgärd som går att inför en period på 
prov, men som vi på Tekniska kontoret ser det, finns det många frågor kring detta 
som måste utredas innan beslut fattas. 

En aspekt är syftet. Skall spåren vara utformade och belägna så att de uppmuntrar 
till fysisk aktivitet eller rekreation? Eller är syftet att kunna ta sig till och från arbete 
och förskola? Skall stråken finnas från bostadsområdena in mot Centrum? Eller av
ser motionen alla gång och cykelbanor? 

Skall man med spark eller pulka ta sig från en plats till en annan är det troligt att 
man inte kan färdas hela sträckan på gång och cykelbanor utan även måste använda 
sig av gator. Då krävs det att även gatorna lämnas osandade i ena sidan. 

I motionen skrivs att en del av gång och cykelbanan skall lämnas osandad, hur reso
nerar man kring snöröjning? Skall ena sidan lämnas även vid snöröjning? Är det 
avsikten så ställer det ytterligare krav på sträckornas lämplighet. Det är inte överallt 
den fysiska miljön och beläggningen tillåter att maskin och plog förskuts i sidled. 
Detta begränsar även vilka maskiner och utrustning som kan användas där spark
spår skall tillämpas. 

Att ploga hela bredden av gång och cykelbanan, kommer inte att lämna någon snö 
kvar för sparkar och pulkor. På gång och cykelbanor hinner snön aldrig packas så 
som den gör på gatorna, utan där blir det så pass rent efter snöröjningen att det 
omöjliggör spark eller pulkåkning. 

En ytterligare utmaning är hur försäkringsfrågan skall lösas. Vad händer i de fall 
någon går eller cyklar på den osandade sträckan, t.ex. vid möte eller mörker? Hur 
ser det juridiska ansvaret ut för oss som väghållare i de fallen? 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår att, om det finns poliskt intresse av sparkspår så bör 
frågan utredas ytterligare. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

I 
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Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

evelina.soderman@sala.se 
Direkt: 0224-74 75 01 



'"'ilaga 20H/ZOo/3 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Motion om Sparkspår Diarienr,,-GOJLf / t; lo·~ IAklbilaga i 

Dpb: 

När vintern kommer nyttjar en del skidspåren, men många motionerar mindre 
och tar bilen i större utsträckning än vad de egentligen vill. Småbarnsföräldrar 
drar barnen i pulka till skola och dagis, både för att det är lättare än att ta barnvagnen och för att det 
är trevligt. De som inte kan ta sig fram med rollator på snöiga gator kan ta en sparkstötting, Men 
sandandet, som ska underlätta för de som går eller cyklar, gör pulk -eller sparkturen svår eller 
omöjlig att genomföra. 

Att halkbekämpningen fungerar bra är viktigt, och den går att kombinera med sparkspår. Om halva 
gång- och cykelbanan sandas och halva lämnas ren från sand, kan pulkan glida lätt samtidigt som 
gående inte riskerar att mista fotfästet. De som går eller cyklar måste redan idag ta sikte på den 
delen som är ordentligt sandad, så den risken för gående och cyklister behöver inte öka. I en rapport 
om säkerhet får cyklister i Sverige, framkom nyligen att sandade cykelbanor är en risk på våren när 
snön smält bort. Mindre sand på cykelbanorna skulle kunna minska antalet olyckor. Att sanda halva 
cykelbanan vore alltså en fördel för spark-och pulkaåkande under vintern och framåt våren gynnar 

det också cyklisterna. 

I enlighet med kommunens klimatstrategi om åtgärder för minskat bilåkande föreslår jag därför 

att Sala kommun under en provperiod på två år endast sandar halva gång- och cykelbanorna för att 
möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och cykelbanor i kommunen och därför främja 
hälsa, miljö och cykelsäkerhet 

Amanda Lindblad (S) 

Amanda Lindblad 
Socialdemokraterna 
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DIARIENR: 2014/591 

Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram och införa ett omvårdnadslyft till de anställda, 
samt att undersköterskor årligen ska erbjuds att vidareutbilda sig som Silviasyster 
eller motsvarande spetsutbildning. 

Motionären skriver att en av Sala kommuns största verksamhetsområden är 
omsorgen. Det arbete som bedrivs där är viktigt för brukarna och det är viktigt att 
verksamheten håller en hög kvalitet. För att en verksamhet ska kunna hålla en hög 
kvalitet krävs det att personalen trivs på sitt arbete. En del i att trivas på jobbet är 
att ges möjlighet att utveckla sig i sin befattning och få nya kunskaper. Det handlar 
om att kunna växa och utvecklas i sin profession. 

Av denna anledning borde Sala kommun införa ett omvårdnadslyft, vilket är ett 
karriärsystem för anställda inom vård- och omsorgen. Huvudsyftet är att höja 
kvaliteten men även att göra yrken så som undersköterska mer intressant och öka 
intresset för Sala kommun som en framtida arbetsgivare. 

Vård- och omsorgsnämnden och bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över 
motionen. 

Inom ramen för det omvårdnadslyft som finns idag, och som delvis finansieras 
genom stadsbidrag, utbildas medarbetare till undersköterskor. Alla som saknat 
vårdutbildning och som till största delen arbetar med äldre har erbjudits att studera 
till undersköterska. Ungefär 30 medarbetare har idag gått utbildningen. Bidragen 
för detta omvårdnadslyft upphör 2014-06-30 och har då pågått sedan 2012. 

Ett karriärsystem för undersköterskor och andra yrkeskategorier är intressant. Det 
kan bland annat innebära inrättande av specialisttjänster. För att införa ett sådant 
system krävs det en noggrann utredning för att definiera behov, mål, omfattning och 
organisation. Det krävs även extra resurser till verksamheterna för att kunna 
finansiera dessa personer lönemässigt efter avslutad utbildning. 

Idag pågår ett samarbete mellan länets kommuner och Mälardalens högskola med 
ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting VKL kring en 
uppdragsutbildning till Silviasyster för undersköterskor och sjuksköterskor. 
Utbildningen kommer att hållas av Mälardalens högskola och planeras att starta 
hösten 2015. Utbildning till exempelvis Silviasyster är en högskoleutbildning. Sala 
kommun behöver arbeta mer med frågan och fastställa önskvärda kompetensnivåer 
och utarbeta riktlinjer för förmåner, titlar och ersättningar i samband med 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 2S Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

önskvärda studier på högskolenivå eller annan utbildning som leder till en 
spetskompetens för samtliga medarbetare. 

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att uppdra till sin förvaltningschef 
att initiera en utredning inom vård- och omsorgsförvaltningen om behovet och 
syftet med ett karriärsystem enligt motionens intentioner och förvaltningens 
yttrande. 

Sala kommuns gymnasieskola har god kvalitet på sitt vård- och omsorgsprogram. 
Inom nuvarande verksamhetens ramar och de bestämmelser som omgärdar 
utbildningsväsendet, finns dock ingen möjlighet att anordna eftergymnasiala 
utbildningar av det slag som efterfrågas in motionen. 

Om Sala kommun väljer att ytterligare förstärka kompetensen bland Sala kommuns 
anställda inom vård och omsorg genom fortbildning på högskolenivå så är 
skolförvaltningen en viktig samtalspartner. Sala kommuns förvaltningar bör då 
gemensamt utvärdera hur en sådan utbildning bäst genomförs, antingen i egen regi 
med ansökan av de tillstånd som behövs eller genom att upphandla insatser. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att lednings utskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-21 
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Dnr 2014/652 

Motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn CM) föreslår i en motion att Sala kommun genomför ett 
omvårdnadslyft för de anställda och årligen erbjuder undersköterskor att 
vidareutbilda sig inom Silviasyster eller motsvarande spetsutbildning. 

Sala kommuns gymnasieskola har god kvalitet på sitt vård- och omsorgsprogram. 
Inom nuvarande verksamhets ramar och de bestämmelser som omgärdar 
utbildningsväsendet, finns dock ingen möjlighet att anordna eftergymnasiala 
utbildningar av det slag som beskrivs i motionen. För att starta en 
högskoleutbildning krävs examenstiIlstånd. Universitetskanslersämbetet ger 
examenstiIlstånd till statliga högskolor men kan även dra tillbaka dem om det finns 
brister i utbildningen. 

Om Sala kommun väljer att ytterligare förstärka kompetensen bland Sala kommuns 
anställda inom vård- och omsorg genom fortbildning på högskolenivå så är ändå 
skolförvaltningen en viktig samtalspart. Sala kommuns förvaltningar bör då 
gemensamt utvärdera hur en sådan utbildning bäst genomförs - antingen i egen regi 
med ansökan av de tillstånd som behövs, eller genom att upphandla insatserna. 

BESLUT 

Bildnings- och lärande nämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrag 

i!{gnxmU'J!i~ttl~tn~il~t~ge 

Utd ragsbestyrkande 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

Remissvar; motion om omvårdnadslyft inom Sala kommun 
Andreas Weiborn (M) föreslår i en motion att Sala kommun genomför ett 
omvårdnadslyft för de anställda och årligen erbjuder undersköterskor att 
vidareutbilda sig inom Silviasyster eller motsvarande spetsutbildning. 

Sala kommuns gymnasieskola har god kvalitet på sitt vård- och omsorgsprogram. 
Inom nuvarande verksamhets ramar och de bestämmelser som omgärdar 
utbildningsväsendet, finns dock ingen möjlighet att anordna eftergymnasiala 
utbildningar av det slag som beskrivs i motionen. För att starta en 
högskoleutbildning krävs examenstillstånd. Universitetskanslersämbetet ger 
examenstillstånd till statliga högskolor men kan även dra tillbaka dem om det finns 
brister i utbildningen. 

Om Sala kommun väljer att ytterligare förstärka kompetensen bland Sala kommuns 
anställda inom vård- och omsorg genom fortbildning på högskolenivå så är ändå 
skolförvaltningen en viktig samtals p art. Sala kommuns förvaltningar bör då 
gemensamt utvärdera hur en sådan utbildning bäst genomförs - antingen i egen regi 
med ansökan av de tillstånd som behövs, eller genom att upphandla insatserna. 

Benny Wetterberg 

Utredare 

Skolförvaltningen 
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SALA KOMMLW201 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Dnr 2014/648 

Yttrande över motion om omvårdnadslyft 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård· och omsorgsnämndens yttrande över motion 
om omvårdnadslyft. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/46/1 

Förvaltningschef Agneta von Schoting, verksamhetschef Helena Duske och 
enhetschef Annika Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omvårdnadslyft" och 
att uppdra till förvaltningschefen att initiera en utredning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen om behovet av och syftet med ett karriärsystem enligt 
motionens intentioner och förvaltningens yttrande. 

Hanna Westman (S BÄ) och Jan-Olov Eriksson (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omvårdnadslyft" och 

att uppdra till förvaltningschefen att initiera en utredning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen om behovet av och syftet med ett karriärsystem enligt 
motionens intentioner och förvaltningens yttrande. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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YTTRANDE 

VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Resursenheten 
Annika Andersson 

YTTRANDE 

Vård och omsorgsnämnden 

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 
Sala kommun borde erbjuda anställda Inom Vård och omsorgsförvaltningen 
karriärmöjligheter som möjliggör att personalen ges möjlighet att kunna växa 
och utvecklas med både kunskap och ansvar. 

Inom ramen för nuvarande omvårdnadslyft som delvis finansieras genom stads
bidrag utbildas medarbetare till undersköterskor. Alla som saknat vårdutbildning 
som arbetar mestadels med äldre har erbjudits att studera till undersköterska 
genom omvårdnadslyftet. Ca 30 stycken medarbetare har idag valt att höja sin 
kompetens och studera till undersköterska. Bidragen för detta omvårdnadslyft 
upphör 2014-06-30 och har då pågått sedan 2012. 

Ett karriärsystem för undersköterskor och andra yrkeskategorier är intressant. Det 
kan bland annat innebära inrättande av specialisttjänster. För att införa ett sådant 
system krävs det en noggrann utredning för att definiera behov, mål, omfattning och 
organisation. Det krävs dessutom extra resurser till verksamheterna för att kunna 
finansiera dessa personer lönemässigt efter avslutad utbildning. 

Idag pågår ett samarbete mellan länets kommuner och Mälardalens högskola med 
ledning av Västmanlands kommuner och landsting, VKL kring en 
uppdragsutbildning till Silviasyster för undersköterskor och sjuksköterskor. 
Utbildningen kommer att hållas av Mälardalens högskola och planeras att starta 
hösten 2015. Utbildning till exempelvis Silviasyster är en högskoleutbildning. Vård 
och omsorgsförvaltningen behöver arbeta med frågan och fastställa önskvärda 
kompetensnivåer och utarbeta riktlinjer för förmåner, titlar och ersättningar i 
samband med önskevärda studier på högskolenivå eller annan utbildning som leder 
till en spets kompetens för samtliga medarbetare. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 

SALA KOMMUN: 

Annika Andersson 

Enhetschef 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Vaxel~ 0224-74 7000 

Annika Andersson 
Enhetschef Vard- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 

73325 Sala 
fax; 0224-192 98 
van:toch.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Resursenheten 
DIrekt: 0224-74 90 12 
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Motion om omvårdnadslyft i Sala Kommun 

En av Sala kommuns största verksamhetsområden är omsorgen. Det arbete som 

bedrivs där är viktigt för brukarna och det är därför viktigt att verksamheten håller en 

hög kvalite. För att en verksamhet ska kunna hålla en hög kvalite krävs det att 

personalen trivs på sitt arbete. En del i att trivas på jobbet är att kunna ges möjlighet 

att utveckla sig i sin befattning och erhålla nya kunskaper. Det handlar om att kunna 

växa och utvecklas i sin profession. 

Sala Kommun borde erbjuda anställda inom vård- och omsorg karriärmöjligheter, 

som möjliggör att personalen ges möjlighet att kunna växa och utvecklas med både 

kunskap och ansvar. Exempel på en karriärmöjlighet är att låta anställda gå en 

kompetenshöjande utbildning eller få testa nya ansvarsområden. En nyinrättad 

kompetenshöjande utbildning är Silviasyster, som är en specialiserad 

spetsutbildning inom demensvård på 60 högskolepoäng riktad till undersköterskor. 

Sala Kommun borde därför införa ett omvårdnadslyft. Vilket är ett karriärsystem för 

anställda inom vård- och omsorgen. Där huvudsyftet är att höja kvaliten men också 

göra yrken så som undersköterska mer intressant för tillexempel ungdomar och öka 

intresset för Sala Kommun som en framtida arbetsgivare. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige besluta 

Att uppdra till Vård- och omsorgsförvaltningen att ta fram och införa ett 
omvårdnadslyft till de anställda. 

Att årligen erbjuda undersköterskor att vidareutbilda sig som Silviasyster eller 
motsvarande spetsutbildning. 

Andreas Weibom (M) /. 

II /I rid t>;{. J,u;/;R"7;7 
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DIARIENR: 2014/683 

Svar på motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 
Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Motionären skriver att för många av oss är maten dagens höjdpunkt och något som 
bidrar till att öka vår dagliga glädje. Lokalt har Sala arbetat med matfrågan en längre 
tid. Under föregående mandatperiod tog Alliansen initiativ till att satsa på 
tillagningskök när kommunen 2009 inrättade kostenheten. Flera motioner har också 
behandlat ämnet kost och livsmedel, till exempel sockerpolicy i skolan och servering 
av alkoholhaltiga drycker på kommunens äldre bo en den. 

En kost- och livsmedelsplan bör, utöver redan fattade beslut, lagar och 
rekommendationer som kommunen arbetat efter, omfatta egna satta mål som till 
exempel: 

• Hur stor andel livsmedel som ska vara närproducerade. 

• Hur Sala kommun kan möjliggöra att små och medelstora 
livsmedelsproducenter kan vara med i upphandlingar. 

• Hur Sala kommuns kosthållning kan blir mer hållbar ur ett miljö- och 
samhällsperspektiv. 

Ekonomikontoret, upphandlarfunktionen har yttrat sig över motionen. 

En kost- och livsmedelsplan kan, under förutsättning att den är tillräckligt långsiktig, 
vara ett bra underlag vid kommande planering av upphandling av kost. Den kan vara 
ett stöd för tidplanering och hur Sala väljer att paketera upphandlingar på kostsidan. 
Här kan man välja att möjliggöra för små och medelstora livsmedelsproducenter att 
medverka i upphandlingarna. 

Redan i dag finns det reglerat i kommunens riktlinjer för upphandling när det gäller 
miljökrav, på alla upphandlingar. 

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

Att uppdra till ekonomikontorets, upphandlingsfunktion att ta fram en kost - och 
livsmedel plan som innehåller mål som är användbara ur ett långsiktigt perspektiv 
vid upphandlingar när det gäller kost - och livsmedelsområdet 

SALA. KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-18850 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. ra pp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Att dessa mål stämmer överrens med de krav som finns i kommunens riktlinjer vid 
upphandling. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-10-14 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Andreas Weiborn (M) motion om kost- och 
livsmedelsplan för Sala kommun 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 5 
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Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att en kost
och livsmedelsplan kan - under förutsättning att den är tillräckligt långsiktig - vara 
ett föredömligt underlag vid kommande planering av upphandling av kost. Den kan 
ge ett stöd för tidplanering och hur vi ska välja att paketera upphandlingar inom 
kost-sidan. 

Frågan om möjliggörande för små och medelstora livsmedelsproducenters 
medverkan i upphandlingarna handlar till stor delarn hur vi väljer att paketera 
upphandlingarna och i detta kan, som nämnts ovan, en kost- och livsmedelsplan 
vara till hjälp. 

Sala den 28 maj 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala Kommun 

För många av oss är maten dagens höjdpunkt och något som bidrar till att öka vår 
dagliga glädje. Det är viktigt med bra mat och maten är viktigt för Sala. Det är så väl 
en lokalfråga som har engagerat många men även en fråga som flera aktörer på 
regional och riksnivå arbetar med. Sveriges Regering har genom Mat/andel Sverige 
arbetat med frågan. Flera viktiga förändringar och åtgärder har genomförts 
exempelvis halverad restaurangrnoms och sänkt slakteriavgift. 

Lokalt har Sala arbetat med frågan en längre tid. Under föregående mandatperiod 
tog Alliansen initiativ till att satsa på tillagningskök när kommunen Ar 2009 inrättade 
kostenheten . Vars syfte är att kontrollera och effektivisera mathanteringen i 
kommunen samt att kommunen skulle erbjuda lagad mat till brukare inom Sala 
Kommun. Under denna mandatperiod har kost- och livsmedelsfrågan varit aktuell i 
fullmäktige genom flera motioner. Fullmäktige har behandlat motioner om tillexempel; 
sockerpolicy i skolan1

, servering av alkoholhaltiga drycker på kommunens 
äldreboenden2

, all följa EU nya upphandlingsregler innan de blir lag 20163 

Det är så väl bra som viktigt att frågan har engagerat fullmäktige men det har fattats 
flera beslut, utöver motionerna ovan, som har påverkat kosten i kommunen. Därför 
anser jag att Sala bör ta fram en lokal kost- och livsmedelsplan som tar et! helhets 
grepp på kost- och livsmedelsfrågan inom kommunen. Planen bör utöver redan 
fattade beslut, lagar och rekommendationer som kommunen arbetar efter även 
precisera egna satta mål inom kost- och livsmedelsområdet. 

Exempelvis mål om; 

• Hur stor andel livsmedel som ska vara lokalt eller närproducerade 
• Hur kommunen kan möjliggöra att små och medelstora livsmedelsproducenter 

kan vara med i upphandlingar 
• Hur Sala Kommuns kosthållning kan bli mer hållbart ur så väl ett miljö- och 

samhällsperspektiv 

Sala Kommun har mycket att tjäna på en övergripande kost- och livsmedelsplan. 
Dels tydliggör den kommunens arbete men den pekar också ut kommunens vilja 
inom kost- och livsmedelsområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en kost- och livsmedelsplan för 
Sala kommun enligt motionens intentioner 

1 Dm: 2011/301 

2 Dm: 2012/106 

3 Dm: 2014/115 
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Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever 
Monica Fahrman (M P) inkom den 25 mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att bildnings- och lärande nämnden undersöker möjligheten att 
införa meditationjmindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera 
stress. 

Motionären skriver att vi lever i ett samhälle där vår uppmärksamhet hela tiden är 
splittrad av mobiltelefoner som ringer och e-post som kallar på vår uppmärksamhet 
när vi ska arbeta. Med meditation och mindfulnessträning lär man sig att fokusera 
uppmärksamheten. 

Var tredje 16-åring är idag kroniskt stressad och 8 % av dem uppvisar så svåra 
problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Stress medför problem 
som känslomässig och fysisk utmattning, inlärningssvårigheter och kognitiva 
problem. 

En studie från Stockholms universitet visar att de främsta orsakerna till ungdomars 
stress är en känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd, låg 
självkänsla och sömnproblem. 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel och användandet av 
sömnmedel har ökat med 335 % under en sexårsperiod. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

Stor negativ stress är ett problem både i skolan och i samhället i övrigt. Det är ett 
hälsoproblem. Skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma fram 
till vilka verktyg som ska användas för att förbättra den psykiska hälsan i skolan. 

Meditation är ett sådant verktyg för att bearbeta stress och koncentrations
svårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder meditation om 
verktyg. 

Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och som 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Mindfulness har sitt 
ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att 
utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. För en del elever kan kopplingen till en 
religion också vara problematisk och i någon mån kan det också strida mot 
skollagen. Även om det för de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett 
beslut om att mindfulness och meditation ska användas, strida mot kraven på att 
skolan ska vara ickekonfessionell. 

Aktbilaga 

3 
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Kommunstyrelsen 

Motionären berör en mycket angelägen fråga för och i skolan. Stress är ett allvarligt 
förekommande problem som ofta leder till sämre hälsa, koncentrationssvårigheter 
och därmed sämre resultat för barn och ungdomar. Idag finns åtskilliga metoder att 
hantera stress, alltifrån avspänning och avslappningsövningar till massage, hypnos 
och meditationjmindfullness. Inom ramen för kursen Idrott och hälsa finns 
möjligheter för elever att skaffa kunskaper och färdigheter kring hälsa och livsstiL 
En undervisning som är lyhörd för elevers olika behov och önskemål till förbättrad 
psykisk och fysisk hälsa kan säkert hitta lämpligt individuella och gruppanpassade 
metoder för stresshantering. 

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

att motionen är besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2{2) 
2014-09-19 
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Motion om att införa meditationjmindfullness till elever 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) föreslår i rubricerade motion att bildnings- och lärande
nämnden undersöker möjligheten att ge elever meditation och mindfulnessträning 
för att fokusera uppmärksamheten. 

l motionen menar motionären att vi lever i ett ADHD-samhälle där vår uppmärk
samhet är splittrad hela tiden. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är 
var tredje 16-åring kroniskt stressad och åtta procent av dem uppvisar svåra 
problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Hon hänvisar vidare till en 
kinesisk studie som visar att man redan efter fem dagar kan se tydliga positiva 
resultat av att arbeta med en mindfulness-liknande teknik. 

Negativ och mycket stress är ett problem i såväl skolan som samhället i övrigt. Det 
är ett hälsoproblem. Skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma 
fram till vilka verktyg som skall användas för att förbättra den psykiska hälsan i 
skolan. Meditation är en av flera sådana verktyg för att bearbeta stress och 
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder 
meditation som verktyg. 

Det kan dock vara problematiskt om möjligheterna att välja metod styrs av politiska 
beslut. Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Metoden nämns 
exempelvis i sjukvårdens Vårdguiden i huvudsak i positiva ordalag, men att den i 
vissa situationer och tillstånd är förenat med risker. 

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efter
följare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. (Källa: Wikipedia och 
Nationalencyklopedin). För en del elever kan kopplingen till en religion också vara 
problematisk och i någon mån kan det också strida mot skollagen. Även om det för 
de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett beslut om att mindfulness och 
meditation skall användas, strida mot kraven på att skolan skall vara icke
konfessionell. En jämförande tanke kan vara att det sannolikt går att visa att även 
bön har en lugnande inverkan på själen, oavsett om man är troende eller inte. 
Varken bön eller meditation kan dock vara obligatoriska inslag i undervisningen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/22/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/22/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrags best yrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-13 

Fortsättning § 42 

Justerandes sign 
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BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrag 

iil\.eJhrl1:I1\1f~nm;äktige 

Utdragsbestyrkande 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

ÄRENDE 9 
BENNY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Yttrande; motion om att införa meditationjmindfulness till elever 
Monica Fahrman (MP) föreslår i rubricerade motion att bildnings- och lärande
nämnden undersöker möjligheten att ge elever meditation och mindfulnessträning 
för att fokusera uppmärksamheten. 

I motionen menar motionären att vi lever i ett AD HD-samhälle där vår uppmärk
samhet är splittrad hela tiden. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är 
var tredje 16-åring kroniskt stressad och åtta procent av dem uppvisar svåra 
problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Hon hänvisar vidare till en 
kinesisk studie som visar att man redan efter fem dagar kan se tydliga positiva 
resultat av att arbeta med en mindfulness-liknande teknik 

Negativ och mycket stress är ett problem i såväl skolan som samhället i övrigt. Det 
är ett hälsoproblem. Skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma 
fram till vilka verktyg som skall användas för att förbättra den psykiska hälsan i 
skolan. Meditation är en av flera sådana verktyg för att bearbeta stress och 
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder 
meditation som verktyg. 

Det kan dock vara problematiskt om möjligheterna att välja metod styrs av politiska 
beslut. Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Metoden nämns 
exempelvis i sjukvårdens Vårdguiden i huvudsak i positiva ordalag, men att den i 
vissa situationer och tillstånd är förenat med risker. 

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efter
följare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. (Källa: Wikipedia och 
Nationalencyklopedin). För en del elever kan kopplingen till en religion också vara 
problematisk och i någon mån kan det också strida mot skollagen. Även om det för 
de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett beslut om att mindfulness och 
meditation skall användas, strida mot kraven på att skolan skall vara icke
konfessionell. En jämförande tanke kan vara att det sannolikt går att visa att även 
bön har en lugnande inverkan på själen, oavsett om man är troende eller inte. 
Varken bön eller meditation kan dock vara obligatoriska inslag i undervisningen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås nämnden besluta 

ill.t föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 



SALA KOIiJlfVlmq-
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 5 
D!uienr .';Z,D il; j 5}D!AI(ibil"ga I 
Gpb: 

MOTION OM ATT INFÖRA MEDITATION/MINDFULNESS TILL ELEVER. 

Var tredje 16-åring är kroniskt stressad. Atta procent av dem uppvisar så svåra problem att 
det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. 

Det visar en avhandling vid Stockholms universitet. 

Problemen som bland annat yttrar sig som känslomässig och fysisk utmattning, 
inlärningssvårigheter och kognitiva problem, kan ge hälsoproblem senare i livet. 

Det har länge varit känt att stress bland unga är ett alltmer växande problem, säger Karin 
Schrami, doktorand vid Stockholms universitet. 

Hon gjorde en studie som omfattar drygt trehundra 16-åringar som läst första året på 
gymnasiet och som identifierade följande faktorer som främsta orsaken till ungdomarnas 
stress, 

-Känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd, 

-Låg självkänsla, 

-Sömnproblem, 

Aven så kallad social jetlag, avvikelsen mellan kroppens biologiska klocka och det dagliga 
schemat, utgör ett stort problem för många unga, 

Studien visar även att problemen med stress är mycket större hos unga kvinnor än bland 
unga män, Det går nästan fem kroniskt stressade flickor på varje stressad pojke, 

Stressen påverkar skolresultaten negativt. De ungdomar som visar upp de högsta 
stressnivåerna presterar märkbart sämre i skolan och får tydligt sämre betyg, 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel. Antibiotikaanvändandet har 
minskat medan läkemedel för att barn ska klara av skola och vardag har ökat. Aven 
läkemedel för sömnproblem och psykiska problem har ökat explosionsartat. Allra mest 
ökar sömnmedlet melatonin, Under en sexårsperiod har användandet ökat med 335 
procent enligt en kartläggning av SvD, 

Ett medel att kunna minska stressen och prestationsångesten är att lära eleverna 
meditation/mindfulness, 

Enligt en kinesisk studie kunde man redan efter fem dagar se tydliga positiva resultat. 
Studien genomfördes aven grupp forskare som lät 40 personer meditera med en 
mindfulnessliknande teknik ljugo minuter om dagen, Efter fem dagar fick de göra olika 
stress- och koncentrationstest. Deras resultat jämfördes med resultaten från en 
kontrollgrupp som fått göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid, 



Resultatet visade att meditationen hade större effekt än avslappningsövningarna. 
Personerna i meditationsgruppen visade färre tecken på orolighet, trötthet, ilska och 
depression. De hade också högre värden på ett koncentrationstest och lägre halter av 
stresshormonet kortisoi i saliven. 

Ola Schenström som är läkare och mindfulnessinstruktör anser att meditation och 
mindfulnessträning är effektivt eftersom det ger oss verktyg att hantera vårt 
informationstäta samhälle. 

Vi lever i ett ADHD-samhälle där vår uppmärksamhet är splittrad hela tiden. av 
mobiltelefoner som ringer och E-post som ploppar upp när man arbetar. men med 
meditation och mindfulnessträning lär vi oss att fokusera uppmärksamheten. enl 
Schenström. 

Av ovanstående skäl yrkar vi i Miljöpartiet att Bildnings-och lärandenämnden undersöker 
möjligheten att ge elever detta viktiga instrument at! kunna hantera sin stress. 

Monica Fahrman 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-02-26 

miljöpartiet de gröna 
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Svar på motion om lokalt slakteri 

Erik Äberg (MP) inkom den 29 april 2014 med rubricerad motion, Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera ett 
lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen. 

Motionären skriver att i Sverige och i Sala har antal gårdar med djur och 
köttproduktion minskat Detta leder till att vi måste importera kött från andra 
länder, vilket ger en ökad klimatpåverkan genom långa transporter. 

Slakterierna i Sverige blir större och färre och transporttiderna för djuren ökar. 
Trenden går mot större leveranser av djur som förädlas storskaligt, med försäljning 
riktad mot de stora handelskedjorna och grossisterna, Den storskaliga slakten ger 
höga kostnader för lantbrukarna ifall de vill hålla isär små partier kött och 
transportera det i egen regi. 

I Sala kommun minskade antalet gårdar med mjölkproduktion från 36 stycken 2003 
till 17 år 2010, Antalet gårdar med slaktsvin minskade från 14 stycken 2003 tillS 
stycken 2010, Detta är en minskning med ca 50 % i båda fallen, 

Att antalet gårdar med köttproduktion minskar är en oroande utveckling som vi kan 
vända, Att ha en lokal livsmedelsproduktion är mycket viktigt för att kommunala 
skolor, äldreboenden och hushåll i kommunen ska kunna köpa bra och närodlad 
mat 

Företagarcentrum och samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen, 

Sala kommun har haft en del matprojekt genom åren och ett av dessa var 
"Vestmannamat", en förstudie där man tittade på vidareförädlingshus och lokalt 
slakteri. l den slaktgrupp som bildades inom projektet 2009-2010 drogs slutsatser 
som att nödvändigheten av flera små slakteriet är en konkret verklighet runt om i 
landet Den rationalisering som finns bland de stora slakterierna och att det blivit 
allt längre mellan anläggningarna är en av orsakerna att entreprenörer väljer att 
satsa på nya mindre slakterier. I oktober 2009 fanns det i hela Sverige 30 stora och 
30 små slakterier. Temat för slaktgruppen var att se hur man hittar vägar till en 
ökad förädling av kött från egen produktion, Gruppen bestod av deltagare i olika 
faser i sin strävan att förädla och sälja kött från egen produktion direkt till 
konsumenterna, Syftet med gruppen var att deltagarna skulle identifiera var de 
befinner sig, var de vill och hur de kommer dit 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Vä)(el: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kom m un.info@sala.se 

www.sala.5e 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-al av .ra pp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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Kommunstyrelsen 

En projektledare är tillsatt under sommaren 2014 för att utreda möjligheterna att 
etablera ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. Företagareentrum framför att frågan 
om att etablera ett lokalt slakteri kan ingå som en del i detta uppdrag. 

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

att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (5) 
Ordförande kommunstyrelsen 

212} 
2014-09-19 
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FÖRETAGARCENTRUM 

2014-05-21 

Svar Motion om lokalt slakteri. 

Sverige behöver sin landsbygd och de möjligheter som jorden, skogen och landsbygdens miljöer ger. 

Sala kommun har ju haft en rad olika matprojekt genom åren. Detta härrör ju till att vi har en levande landsbygd. 
Ett av dessa projekt var Västmannamat - förstudie att titta på vidareförädlingshus och lokalt slakteri. Projektägare 
var Företagarcentrum. 

I den slaktgrupp som bildades inom projektet 2009-2010 drogs följande slutsatser: 
"Nödvöndigheten av fler små slakterier är en konkret verklighet som finns runt om i landet. Den 
strukturrationalisering som finns bland de stora jättarna och att det blir allt längre mellan anläggningarna är 
sannolikt en orsak till att entreprenörer satsar på nya, mindre slakterier. I okt 2009 fanns i hela Sverige 30 stora 
och 30 små slakterier. En slaktgrupp bildades och har träffats totalt fem gånger under tiden oktober 2009 till mars 
2010. Temat för gruppen har varit; Hur hittar jag vägar för ökad förädling av kött från egen produktion. Gruppen 
har bestått av deltagare som är i olika faser i sin strävan att förädla och sälja kött från egen produktion direkt till 
konsument. Vissa deltagare står i funderingar om och hur, medan andra står i begrepp att starta ett slakteri. 
Syftet med gruppen är att deltagarna ska identifiera var de befinner sig, vart de vill och hur de kommer dit. 
Ambitionen är att få deltagarna att röra sig framåt mot målet, identifiera nästa steg och hitta lösningar för att ta 
sig framåt mot sitt önskade läge. Gruppen var ett stöd både i funderingar, praktiska frågor och i att hitta alika 
lösningar. Gruppens funktion har varit att deltagarna har lärt av varandra och utbytt erfarenheter. Föredrag har 
hållits av Hushållningssällskapets byggrådgivare som kunnat svara på frågor om projektering, lagar, flöden, 
ekonomi och möjligheter kring att bygga slakteri eller charklokal. Detta blev väldigt lyckat då praktiska frågor 
hade vuxit fram i gruppen under de tre första träffarna. Folke Brinkmann regional företagareooch LRF Mälardalen 
har lett gruppen. " 

Vidare kunde man I februari 2014 läsa om att det råder brist på styckare och charkuterister. Det saknas 
yrkeskunnigt folk i bransche'n vilket innebär att det är ett möjligt framtidsyrke. 

Alla dessa slutsatser som projekten kommit fram till i olika behovsbilder har ofta Ösby Naturbruksgymnasium 
funnits med. Vi har ju hela kedjan i Sala vad gäller från jord till tallrik. 

När nu också motionen om Grönt Kunskapscentrum Ösby genererade i att anställa en projektledare som ska titta 
på alla olika möjligheter till framtida utveckling så anser Företagarcentrum att även frågan om lokalt slakteri ingår 
i projektledarens jobb att ta reda på möjligheter osv i frågan. 

r1LLw~~JJ L A~~caAk~m 
Näringslivschef 
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Magnus Gunnarsson, 
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Motion om lokalt slakteri 

BAKGRUND 
Miljöenheten har erhållit rubricerade motion för yttrande. 

YTTRANDE 
Miljöenhetens uppdrag som tillsynsmyndighet är att bedriva tillsyn över 
miljöfarliga verksamheter och livsmedelsföretag inom kommunen. Syftet är att 
kontrollera att verksamheter och företag uppfyller lagens krav om skyddet av 
miljön och människors hälsa samt att säkerställa att endast säkra livsmedel 
släpps ut på marknaden. 

Om en etablering kommer tillstånd kommer miljöenheten att svara för en god 
service och verka för bra beslut i de ansökningsärenden som inkommer. 

Ett nytt slakteri kommer därmed att vara föremål för vår tillsyn varför det är 
olämpligt att enheten är involverad i en eventuell etablering. Enheten kan inte 
lämna förslag på åtgärder och utformning i etableringsskedet och samtidigt 
handlägga och besluta i ärendet. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Ma n srsson 
Enhet chef miljö 

KOPIA 

Akten 

Postadress 
Box 304 
73325 SALA 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
Stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 123910-2 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 

1(1) 
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Ungefär hälften av Sala kommuns befolkning bor på landsbygden. För att fortsätta 
ha en levande landsbygd är det viktigt att ha en fortsatt lokal matproduktion. 
Sverige har troligtvis världens bästa djurhållning det är ytterligare en anledning till 
att gynna lokal matproduktion. l Sverige och så även i Sala har tyvärr antal gårdar 
med djur och produktion av kött minskat Detta leder till att vi får importera kött 
från andra länder, vilket leder till ökad påverkan på klimatet genom långa 
transporter. 

Slakterierna i Sverige blir större och färre vilket innebär att transporttiderna för 
djuren ökar. Trenden går mot större leveranser av djur som förädlas storskaligt. 
Med försäljning riktat mot de stora handelskedjorna och grossisterna. Idag finns 28 
stora och medelstora slakterier i Sverige. Den storskaliga slakten ger höga kostnader 
för lantbrukarna om de vill hålla isär små partier kött, och logistiken blir svår om de 
ska transportera små mängder kött i egen regi. 

l Sala kommun minskade antalet gårdar med mjölkproduktion från 36 stycken 2003 
till 17 stycken 2010. Antalet gårdar med slaktsvin minskade från 14 stycken 2003 
till 8 stycken 2010. Detta är en minskning med ungefär 50% i båda fallen. Antalet 
gårdar med kalvuppfödning minskade från 56 stycken 2003 till 45 stycken 2010. En 
minskning med cirka 20%. Vi har fortfarande en hel del gårdar som säljer kött lokalt 
bland annat Gröna hagars kött. 

Att antalet gårdar med köttproduktion minskar är en oroande utveckling som vi vill 
vända. Att ha en lokal livsmedelsproduktion är mycket viktigt för att kommunala 
skolor, äldreboenden samt hushållen i kommunen ska kunna köpa bra och nära dl ad 
mat 

Därför föreslår jag att kommunen undersöker möjligheterna och intresset för att 
etablera ett lokalt slakteri i kommunen. Detta bör ske i samarbete med lokala 
livsmedelsproducenter och intresseorganisationer i kommunen. 

Erik Äberg 

Miljöpartiet de gröna 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på motion om kött från grisar 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Motionären skriver att den mat som vi köper in för tillagning i kommunens 
verksamheter och som serveras till våra elever och gamla ska produceras på ett 
långsiktigt hållbart sätt. De livsmedel som vi köper in ska uppfylla våra krav på 
djurvälfärd. Det är inte okej att använda antibiotika slentrianmässigt i 
djurproduktionen, att ge friska djur medicin för att de inte ska bli sjuka. För så är 
fallet när man till exempel blandar antibiotika i smågrisfoder för att kunna avvänja 
kultingarna från suggan tidigare. 

I Sverige har vi ett system som ger oss friska djur och där användandet av 
antibiotika till våra lantbruksdjur är blad de lägsta i världen. Överanvändandet av 
antibiotika är en viktig framtidsfråga. Den leder till ökad förekomst av 
antibiotikaresistenta bakterier. 

Motionären vill att Sala kommun tydligt ska ta ställning för djurskydd och mot 
slentrianmässig antibiotikaanvändning. De livsmedel som kommunen köper in 
skulle inte vara lagliga om de producerats i Sverige. 

Sala kommun borde ställa lika höga krav på all mat som vi köper in och att kraven är 
jämförbara med de miljö- och djurskyddskrav som ställs på det som produceras i 
Sverige. 

Ekonomikontoret, upphandlarfunktionen har yttrat sig över motionen. 

Vid en upphandling finns möjligheter att ställa långtgående krav inom det regelverk 
som gäller. Det framgår med all tydlighet i den så kallade Sigtuna-domen 
(Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 2841-11). 

Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer denna typ av krav i en 
upphandling. Vid en ny upphandling kan man ställa den typ av krav man önskar, 
men man måste då vara beredd på att ta strid för dem vid en eventuell rättsprocess 
samt vara bered att stå för de kostnader som blir följden av processen. 

Alla krav som ställs i någon mån påverkar priset. Organisationen måste vara 
anpassad för att följa upp att ställda krav följs. Man måste se till att det finns 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov .ra p p@sal<l.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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personella resurser till uppföljning, Annars är risken uppenbar att man i 
upphandlingsskeendet ställer krav som leder till Ökade kostnader, men att vi via 
utebliven uppföljning inte skördar frukterna i form aven bättre produkt 

Det ställdes krav avseende antibiotika och transporter redan vid föregående 
upphandling, alltså den upphandling som ledde fram till innevarande avtaL 

Ju mer antibiotika som används för att maskera dålig djurvälfärd, desto större är 
risken för oss människor. Antibiotikaresistenta bakterier uppstår varhelst 
antibiotika används, också inom djurhållningen, Dessa bakterier smittar vidare och 
sjukdomar hos människor kan bli svåra och allt oftare omöjliga att behandla, 
Bra djurskydd och djurvälfärd något som gynnar såväl djuren som oss själva och 
våra barn, 

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

att motionen bifalles 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
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INTERNREMI$S lt$1 KOMMUN 
EKONOMI KONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Carola Gunnarssons (C) motion "bara kött från 
grisar med knorr och utan antibiotika" 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 4 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att det ur ett 
upphandlingsperspektiv, vid en upphandling, finns möjligheter att ställa 
långtgående krav inom det regelverk som är gällande. Detta framgår med all 
önskvärd tydlighet i den s.k. Sigtuna-damen (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 
2841-11). 

Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av krav i en 
upphandling. Enligt uppgifter som kommit mig tillhanda ställdes krav avseende bl. a 
antibiotika och transporter redan vid föregående upphandling, d v s den 
upphandling som ledde fram till innevarande avtal. 

Tilläggas kan också att vi, vid en ny upphandling naturligtvis kan ställa de krav vi 
önskar man att vi då också måste vara beredda på att ta strid för dem vid en 
eventuell rättsprocess samt vara beredd på att stå de kostnader som blir följden av 
processen. 

Vi måste också vara införstådda med att alla krav som ställs i någon mån påverkar 
priset. Organisationen måste också vara anpassad för att följa upp att ställda krav 
följs. Detta är ju i sig också förknippat med en kostnad som inte direkt avspeglar sig i 
priset på själva varan. Vi måste se till att det finns personella resurser till 
uppföljningen, annars är risken uppenbar att vi i upphandlingsskedet ställer krav 
som leder till ökade kostnader men att vi via utebliven uppföljning inte skördar 
frukterna i form av bättre produkt. Detta gäller generellt vid upphandling och inte 
bara när det gäller livsmedel eller kött från grisar, med eller utan knorr och 
antibiotika. 

Sala den 25 juni 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motionang 

Bara kött från grisar med knorr och utan antibiotika i 
kroppen! 

I januari 2014 lämnade jag en motion till kommunfullmäktige i Sala om att ta 
fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 

Motionen hade sin grund i de nya EU-regler om offentlig upphandling som 
antogs av Europaparlamentet i januari. Genom dessa öppnas nya möjligheter för 
alla dem som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att nu 
utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet. Beslutet välkomnas av 
svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med 
hög kvalitet. Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i 
framkant när det gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till 
kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. 
Kommunfullmäktige biföll motionen och nya upphandlingsregler ska nu tas fram. 

För mig som Centerpartist är det självklart att vi ska ha en produktion av mat i 
Sverige, Västmanland och Sala kommun. 

För mig är det även självklart att den mat vi köper in för tillagning i kommunens 
verksamheter och som serveras till våra elever och gamla skall vara producerad 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

De livsmedel som vi köper in skall uppfylla våra krav på djurvälfärd. 
Det är inte okej med danskt griskött från gårdar utan strö, med fixerade suggor 
och kuperade svansar. 
Det är heller inte okej att använda antibiotika slentrianmässigt i 
djurproduktionen, att ge friska djur medicin för att de inte skall bli sjuka! 



Det är fallet när man exempelvis blandar antibiotika i smågrisfodret för att kunna 
avvänja kultingarna från suggan tidigare. 

Jag tycker också det är självklart att vi ska ha en produktion av mat som är 
hållbar, där vi tar ansvar för vår miljö, för kommande generationer och där vi tar 
god hand om våra djur. 

Vi som bor och lever i Sverige vill ha ett starkt djurskydd och sunda och säkra 
livsmedel. I Sverige har vi system som ger oss friska djur och där användningen 
av antibiotika till våra lantbruksdjur är bland de lägsta i världen. 
Överanvändning av antibiotika är en viktig framtidsfråga. Den leder till ökad 
förekomst av antibiotikaresistenta bakterier vilket blir ett problem framöver om 
vi inte ser upp. 

Jag vill att Sala kommun tydligt skall ta ställning för djurskydd och mot 
slentrianmässig antibiotikaanvändning. 
De livsmedel vi köper in skall inte vara olagliga om de hade producerats i Sverige. 

Ett sätt att göra det är genom att kommunen ställer lika höga krav på all mat som 
vi köper in och att kraven är jämförbara med de miljö- och djurskyddskrav som 
ställs på det som produceras i Sverige. 

Vi behöver inte avvakta nya upphandlingsregler utan vi kan redan idag ställa 
dessa krav inom ramen för de regelverk som finns. 

Barnen i våra förskolor och skolor och de äldre i omsorgen har rätt att äta mat 
som producerats med högt djurskydd och höga miljökrav. 
Det är rimligt att den mat vi tillagar i kommunens kök, t ex fläsk och korv, inte 
hade varit olaglig att producera i vårt land. 

Det är därför dags att ställa högre krav på maten som vi köper in och tillagar i 
kommunens kök! Låt oss ställa höga krav på djurskydd för allt kött, fläsk och 
kyckling som köps in! 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att ställa lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som köps in 
till kommunens verksamheter som svenska bönder har att leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 



I
"" bilaga "" 2014/212/1 

SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2014 -10- 1 5 
OJarienr 

JvIJ I '1 
AklbllaQa 4 

1(2) 
2014-10-14 

DIARIENR: 2014/813 

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för 
boende för äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete 
med aktörer såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer 
med anknytning till missbruk utreds. 

Motionärerna skrivet att när äldre missbrukande personer bor i särskilda boenden 
kan det leda till problem. De kan uppfattas som störande och det sprider otrygghet 
för kringboende. Även personal kan ha svårt att veta hur problematiken ska tacklas 
samt sakna kunskap om hur missbruket förändrar människor psykiskt och fysiskt. 

l Göteborg och Malmö finns boende för äldre missbrukare med utbildad personal 
med möjlighet till matservering och annan service. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Det finns äldre personer med långt framskridet och etablerat missbruk inom vård
och omsorgsförvaltningens boenden. Dessa kan skapa oro och otrygghet bland sina 
grannar genom sitt beteende i samband med sitt missbruk. Problemet är dock inte 
av den omfattningen att det motiverar att ha särskilda boendeenheter för dessa 
personer. 

Vård och omsorg behöver utarbeta en strategi för hur förvaltningen med sina 
samlade resurser och kompetens för denna målgrupp kan samordna sitt arbete och 
stötta den enskilde på bästa sätt där den bor. Det är viktigt att den kompetens som 
finns inom förvaltningen används för att ge personalen som arbetar med den 
enskilde stöd och kompetensutveckling. Det behövs en inventering av vilka 
möjligheter man har att arbeta med dessa personer. Att man tittar på hur man kan 
stötta personalen att hantera personerna och vilka resurser som krävs för att kunna 
göra detta. En fråga som även behöver klargöras är hur samverkan kan ske mellan 
äldreomsorgen som ansvarar för boendena, socialtjänsten som oftast arbetar med 
missbruket och frivilliga hjälporganisationer med anknytning till missbruk och 
beroendeproblematik. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. ra pp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-10-14 
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Dnr 2014/889 

VON § 107 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens yttrande. Bilaga VON 2014/70/1-2 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdl'i:lgsbestyrkande 
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~KOMMUN 

VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

VTIRANDE 

Svar på motion angående boende för äldre med missbruk i Sala 
Kommun 

Kristdemokraterna i Sala yrkar i en motion angående boende för äldre med 
missbruksproblem att en inventering görs av behov för ett hoende för målgruppen 
Äldre personer med missbruksproblematik samt att förvaltningen ska utreda 
möjligheterna till samarbete med andra berörda aktörer i länet som t.ex. landsting, 
frivilligorganisationer och andra kommuner. 

Kristdemokraterna framför i sin motion att när äldre missbrukande personer bor i 
särskilt boende kan det leda till problem. Man menar att personerna kan uppfattas 
som störande och sprida otrygghet för kringboende. Man menar också att personal 
kan ha svårt att veta hur man förhåller sig till den typen av problematik. 

Förvaltningens svar 

Flera enheter inom förvaltningen har i sitt arbete redan stött på problematiken. Man 
kan se att äldre personer med långt framskridet och etablerat missbruk redan finns 
inom förvaltningens vård och omsorgsboenden. Det är dock inte i den omfattningen 
så att det motiverar till att ha särskilda boendeenheter som enbart riktad till 
personer med alkoholproblem. Däremot så finns det enskilda personer som kan 
skapa oro och otrygghet bland sina grannar på boenden, genom sitt beteende i 
samband med sitt missbruk. 

Förvaltningen behöver utarbeta en strategi för hur förvaltningen med sina samlade 
resurser och kompetens för denna målgrupp kan samordna sitt arbete och stötta 
den enskilde på bästa sätt där den bor. Det är viktigt att den kompetens som finns 
inom förvaltningen används för att ge personalen som arbetar med den enskilde 
stöd och kompentensutveckling. Det är också viktigt att handleda och stötta 
personalen i deras arbete. Det finns idag en diskussion inom förvaltningens enheter 
om hur man ska kunna lösa frågan. Förvaltningen bedömer att det definitivt behövs 
någon forma av inventering av vilka möjligheter man har att arbeta med dessa 
personer. Hur kan man stötta personalen att hantera personerna och vilka resurser 
krävs för att kunna göra detta. En fråga som även behöver klargöras är hur 

112' 
2014-08-26 

YnRANDE 

SALAt(OMMUN 
Värd- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733255;,la 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224·74 7000 
Fax: 0224-192 98 
vard.OCh.ornsorgsforvaltrringen@sala.se 
www.sala.se 

Mauro PliSCOV3Z 
Verksamhetschef 

rnaufo.pliscOv31@sala.se 
Direkt: 0224·74 90 07 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

samverkan ska ske mellan äldreomsorgen som ansvarar för boendena och 
socialtjänsten som oftast arbetar med missbruket. 

Helena Duske 

Verksamhetschef 

Äldreomsorg 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

IFA 
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Ink. 2014 j 7 

Till kommunfullmäktige i Sala: 

Motion om boende fOr äldre med missbruk i Sala kommun 

När äldre missbrukande personer bor i särskilt boende kan det leda till problem. De kan 
uppfattas som störande och det sprider otrygghet för kringboende. Även personal kan ha svårt 
att veta hur problematiken ska tacklas samt sakna kunskap om hur missbruket förändrar 
människor psykiskt och fysiskt. 
I Göteborg och Malmö finns boenden för äldre missbrukare med utbildad personal samt 
möjlighet till matservering och annan service. 

Det som är positivt är att man kan se att missbruket avtar när det finns förutsättningar för 
lägenhet och mat. 

Se bifogade länkar. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

Att en inventering görs av behov för ovanstående verksamhet i Sala kommun. 

Att utreda möjligheten till samkörning med andra berörda aktörer såsom landsting, andra 
kommuner i länet och hjälporganisationer med anknytning till missbruk. 

Sala 20 14-06-18 

Kristdemokraterna i Sala 

v~ , 
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Eva Axelss~n 
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;; åkan Pettersson 
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Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

Gunnar Eriksson inkom den 14 mars 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att hastigheten sänkts till 50 kilometer i timmen på väg 
800 från rondellen vid ICA Kvantum till avfarten mot Fagersta, och att ett 
övergångsställe byggs norr om rodellen vid rCA Kvantum. 

Förslagsställaren skriver att om hastigheten sänks så skulle boende på Jakobsdal få 
en tystare miljö. Det finns en mycket använd busshållplats varifrån det åker mycket 
ungdomar längs denna väg. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Det finns ett fåtal genomfartsgator med syfte att snabbt nå de centrala delarna av 
Sala stad. Hastigheten måste vara motiverande för den väg där 
hastighetsbegränsningen gäller, annars riskerar efterlevnaden att påverkas i negativ 
riktning. 

Bullerdämpande plank finns uppsatt mot bostadsområdet och busshållplatsen ligger 
utanför vägområdet. 

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

att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SMAl<KQMMtJN:ora Torget 1 Per-Olov Rapp 
lli'äJmlnOiMl'\'1'Mslö OOlmmunstyrelsens ordförande 
Batcm4.4-188 so per-olov.rapp@sala.se 
R8fhMiifBlafo@sala.se Direkt: 0224-74 71 00 
www.sala.se 
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PtJJ SALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Jenny Julin 

SKRIVELSE 

Angående hastighetssänkning på väg 800, Sala kommun. 

Tekniska kontoret har tagit del av dina synpunkter angående önskad 
hastighetssänkning på väg 800 mellan cirkulationsplatsen vid lea kvantum till 
avfarten mot Fagersta, väg 801. 

Sk3!en du anger till hastighetssänkningen är bland annat att bOende på jakobsdal 
ska få en tystare miljö och att en väl använd busshållplats med busande ungdomar 
finns längs denna väg. 

Det finns idag ett fåtal genomfartsgator med syfte att snabbt nå de centrala delarna 
av Sala stad. Hastigheten måste vara motiverande för den väg där begränsningen 
gäller, annars riskerar efterlevnaden av reglerna att påverkas i negativ riktning. 

1 (l) 
2014-05-05 

DIARIENR: 2014/513 
SKRIVELSE 

Bullerdämpande plank finns uppsatt mot bostadsområdet och busshållplatsen ligger 
utanför vägområdet. 

Av dessa skäl kommer Sala kommun inte att sänka hastigheten på önskan 
vägsträcka. 

Med vänlig halsning 

jenny julin, 
Trafikingenjör 
Sala kommun 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadre~5: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 02211-74 7000 
fa)(: 02.24-18850 
teknlska@sala.se 
www.sala.5e 

JennyJulJn 
Trafikingenjör 

Tekn:sk~ kontoret 
jennv.juiin@~la.se 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 14 mars 2014 10:23 
Sofia Nilsson 

Ämne: VB: Formulärdata från "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 6 mars 2014 14:46 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Myntgatan 15 

E-post (email) 
vvsgunnar@gmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Gunnar Eriksson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion Jeedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framfOra (opinion_text) 

SALA KOMfvlUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2011, -03- 1 4 
Diarie~2D}1+ /5) '5 Aktbilaga ) 
Dpb, I 

hastighetssänkning till 50 Km / Timme, FRÅN rondellen !ca kvantum till avfart mot fagersta, finns inte en 
enda nackdel att inte sänka, BL,A så får vi boende på jakobsdal tystare, för om dom "säg" kör 70 efter en 
begränsning till 50 , så är vi bra mycket nöjdare, i dag som det är 70 så kör många 90 km , å även sala 
bostäders gavlar tar inte höga ljud, dessutom fi!1.!ls det en mycket använd busshållplats, där ungdom busar 
retas med varann, å rätt vad det är så är olyckan framme PS dessutom borde de göras ett övergångsställe 
norr om !ca kVa!ltum rondellen, DA skulle mina barn-barn bara behöva gå över en gata (nu blir det 4 gator) 
gäller givetvis alla som bor,bryggeri mm väster om sala!!! 

Telefon/mobil (phone) 
0706724100 

Länk till sida 
MedQQrgarförsl~ 

1 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

r(S 201 1./214/1 1 (2) 
2014-10-15 

OIARIENR: 2014/743 

2014 -10- 1 5 

Svar på medborgarförslag om grön tillväxtplan 

Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Dlarlen~k:V ~ /7 Aktbllag 
Dpb: 

Förslagsställaren skriver att Sala kommun bör satsa på utveckling av ladsbygden 
och därför föreslås en grön tillväxtplan tas fram. Planen bör innehålla 

• landsbygdsboende 

• service och infrastruktur 

• hur åkermark ska hanteras för att säkerställa kommande generationers 
behov av livsmedel och energi 

• säkerställande av tätortsnära verksamhet för de gröna näringarna 

• kretsloppsperspektiv på olika verksamheter inkluderande vatten och avlopp 

• tillsyn er som berör de gröna näringarna 

• energiperspektivet 

F öretagarcentrum har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Sala kommun har en stor landsbygd och förhållandet invånarmässigt och 
företagarmässigt är cirka SO/50 mellan stad och landsbygd. Det är viktigt att måna 
om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. 

Inom det näringslivsprogram för Sala kommun som håller på att jobbas fram finns 
ett antal fokusområden och riktar sig till nya respektive befintliga företagare i 
staden och på landsbygden. 

I framtagande av näringsprogram med planer ska självklart den gröna aspekten 
finnas med. Företagarcentrum föreslår att de under hösten jobbar tillsammans med 
LRF-kommungrupp, övriga eventuella organisationer och kommunens förvaltningar 
i arbetet med det nya näringslivsprogrammet. För de gröna näringarna är det viktigt 
att fokusera på områden såsom livsmedelsförädling och produktion. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



!'SAlA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

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

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 2015-2018 
för Sala kommun 

att medborgarförslaget därmed anses är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-07-02 



Dilaga KS 214/2 

FÖRETAGARCENTRUM 
2014-06-18 

Svar på Medborgarförslag om grön tillväxtplan i kommunen 

Företagarcentrum anser följande: 

Inom det näringslivsprogram som håller på att jobbas fram finns ett antal fokusområden och är 

skrivet för att inkludera nya resp befintliga företagare i staden och på landsbygden. 

Vad gäller grön tillväxtplan anser vi att i framtagandet av näringslivsprogram med planer ska 

självklart inkludera den gröna aspekten. Vi föreslår att under hösten jobba tillsammans med LRF

kommungrupp och övriga ev organisationer i denna fråga ihop med övriga berörda förvaltningar. 

Vi ser också att FtgC svarar på medborgarförslaget utifrån sin roll men grön tillväxtplan berör flera 

förvaltningar varför också dessa ska/bör yttra sig i ärendet. 

FtgC anser att för de gröna näringarna är viktigt att se områden såsom livsmedelsförädling och 

produktion. Förnybar energi och klimatåtgärder. Lokalsamhället/lokal ekonomi samt infrastruktur. 

Sala kommun har en stor landsbygd. Förhållandet invånarmässigt och även företagsmässigt är 

ungefär 50/50 inom kommunen mellan stad och landsbygd. 

Det är viktigt att vi värnar om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. 

~ 
ö:< 

'. lMI.-JY'vt k 
Ann, a Åkerblom 

Näringslivschef Företagarcentrum 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
73325 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 1 G 
Diarienr;<:o J Lf /-1lj"s IAI,lbila98 f 
Dpb: , 

Medborgarförslag /tJ- ~ je. 
Datum: ___________ :2 _____________ :?_<2 _____ Z" _______________________________________________________________ . 

e",.:::::::~~ 
Telefon: __ tL2(L~ __ J::g_! 5~ 'L_:i::'-'= _____________________________________________________________ _ 

I Förslagets rubrik: C; R O' Il / 
Beskriv och motivera ditt förslag: 

J(\9 t~c.lt.et~ '!;o,/q bo/-! SC' ... (Sq jJcZ) Jfl/ec.Jc.0~)1 CtU 

/ C;' I) (iJ /, 'J 9'~ 1\ " SCA.!?), /Je:;,"r fdr .60-/~ c/} <yroi) i,l/l/q~/lkf/l 
tO-g f"~//I'1 I ko lY\.n,U/l f'/1 , 

II)Il e Jj(, !ICclld<! !C(I) d j,-byqc}; bCJ{!tl.dcJ I SCI'V/~tP t'cA /l1frt)ts.I/'t/l/?v 

I) <I.J r 5 kc, J k ex M tir k t' A t-; C< Id 'f-' /'il S f o' re; ,; k t /' s,ltU I CUl el e. CA. C-7 

J.r;OhlfVtC'0de 1ellcr-(,f;o f Uj IiI?A.CJi/ Ctv /;'v-:;rvteje/ ccl\ ("1)6Y1'; 
set fcJ!-f'slc5\ If ?erl.) <? 6 V # lor Iftlo~tlt.l vertf:St:J1n Af/- fr; r de ero4\. 

(I{zrlrltlorntl, krr;{ S/OPP> P t'r5f'{}/r. I, 1/ P'~ t51/kct l/erJZ5ci.MJ.t'!c~ 
Ji", J~!J:;'(M\JI' VA, VI/k,! b/lfyrl 5bi'vl 1:t:'1iir-1Ii~A(ldr/NJ~/'/J?- 2 

Mt l }""/0qvC:;/ffl'y/ /J~ 1/4(1-::11. F/lei'/I j)P/5jJtcJtll./CI', !/Gid v,ll/cu#l IM!':, , 

ll1<d Jelfe; 50),'! b<tk'j'/"vni Ii,'!! )'i;C ej! 1c::6/i-7/'Vlfd7!/J I Sät!7,,-/,Z,C/e. IV1&J 

I C< I) ; b' '7 d Il I/ J t' 1"11 "t 1"/ /jr" I C /le/' kl p' r ("v'n "1\ 1,,;'/1 t-, '/1 1/,;{;1- 12</1 l' k, .. )7,/110'/7 ~ 
Jag gOd~nnZ att Sala kommun la~rar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1 98:204), 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlA KOMMUN 
Kommunfullmaktige 
Box 304 

73325 Sala 

Underskrift. -----;p~--------&ft-~"'?Z~----------------------------------------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: D224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Vlrve Svedlund 

Kommunfullmäktiges sekreterare 
virve.svedl und@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-10-21 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKL Cirkulär 14:37 Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist 
2 KPR - minnesanteckningar 2014-09-22 
3 KPR - minnesanteckningar 2014-09-30 
4 Centrala samverkansgruppen - protokoll 2014-09-03 
5 Sala-Heby Energi AB - styrelsemöte 2014-09-12 
6 Sala-Heby Energi Elnät AB - styrelsemöte 2014-09-12 
7 Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB - styrelsemöte 2014-09-12 
8 Västmanlands Samtrafikförbund - protokoll direktionsmöte 2014-09-25 
9 SKL - inspirationsskrift "Tillgängligt för alla" 
10 SKL - inbjudan till "Mänskliga Rättighetsdagarna" i Umeå 2014-11-13- -15 



SALA ~UMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Till kommunstyrelsen 16 september 201 

Diarlenr2014 0(it,-; IAklbilaga I 

Vi i Kironverksamheten på Brunnsgatan 21, söker ett startbidrag från S 
kommuns, kommunstyrelse. 

I snart 1 år har vi arbetat för att bygga upp en verksamhet 
Vi har bildat Kiron ekonomiska förening, organisationsnummer, 769627-5531 

Dpb: 

Ila 

Vår verksamhet är inriktad på integrationsarbete för nysvenskar i samhället, mellan 
människor från olika länder, och mellan svenskar och invandrare. 

/ 

Det gör vi via undervisning, språkträning från analfabetnivå. arbetsträning, matlagning, 
sociala och samhälleliga kontakter, kurser, föreläsningar och kafemöten. Integration bl via 
arbetsträning inom vår verksamhet och vi ser i vår verksamhet en viktig mötesplats. 

Vid ett besök från Forum Syd, paraplyorganisation för Sida, för fördelning av pengar till 
organisationer, uttryckte de en önskan att vi skulle ta oss an att hjälpa föreningar i Sala att 
utveckla samarbeten med föreningar i andra läder, stora eller små. Vilket vi gärna gör. 
Vi bistår redan föreningar här som vill utveckla ett utbyte med en förening i antingen sitt 
hemland eller andra länder. 

Vi skickade en inbjudan till er pOlitiker när vi hade öppet hus. 

Valresultatet visar rned all tydlighet att detta är ett problemområde som varit eftersatt. 

Vi som jobbar med detta är Gunnel Söderström, Jeanne Kankindi, Burundi och Farzad 
Vary, född i Afganistan. De är eller varit ordförande i sina respektive hemlands föreningar. 
Tillsammans behärskar vi ett flertal språk. Vi har nu en person somarbetstränar här. Flera 
är på väg in från arbetsförmedlingen. 

I samarbete med Coompanion kan vi också hjälpa arbetslösa att bilda kooperativ och 
sociala företag, för att de själva ska kunna skapa sig arbetsmöjligheter. 

Vi söker bidrag för 
Startbidrag 
Hyresbidrag för resten av året. 
Köksutrustning 
Datorer. 
Teknik/Studiematerial 
OCH. Totalt. 
Cyklar Fri hyra 
Hyra Bil från bil pool 

Info 

5000 
12000 
5000 

16000 
7000. 

45000 kr 

Från Forum Syd kan blivande föreningssamarbeten med annat land söka bidrag för. Med 
fördel berätta om detta i skolor för att starta ungdomsgrupper som vill samarbete kring 
musik, kultur eller något av nedanstående. 

Kompetensutveckling 
Demokrati 
Mänskliga rättigheter 
Barns rättigheter 



Stadgar för Chiron ekonomiska förening 

Antagna den 6 januari 2014 

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Chiron ekonomisk förening. 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

SALA ~.QMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
OIar'en, ?oJ4/9t) ~ I'ktbll.g. ;z 
Dpb: ! 

Föreningen har till ändamål att främja medlenunarnas ekonomiska intressen genom att driva ett 
socialt företag som jobbar med integrering. Deltagare ska öka sin språkkompetens, få hjälp med 
integrering i samhället, hitta en väg till ytterligare utbildning, skapa ett eget arbete genom 
arbetskooperativ eller få en anställning. 
Medlem deltar i verksamheten genom att arbeta i projekt för integration och näraliggande 
verksamhet, för bra social- och miljöhållbarhet. 

§ 3 Föreningens säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län. 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra 
till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den 
styrelsen utser. 

§ 5 Medlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstännnan 
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

§ 6 Insats 

VaJje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 400 kronor. Insatsen betalas kontant 
när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska 
föreningar. 

§ 7 Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av 
föreningsstännnan, dock högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid 
som styrelsen bestännner. 

§ 8 Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan 
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstännnan, genom att anmäla detta till styrelsen inom 
en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlenunen. 

§ 9 Avgång 

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång 
ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en 
medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en 
annan omständighet som föranlett avgången. 

§ 10 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst O och högst tre 



styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstännnan för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 11 Revisorer 
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 
en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram 
till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 12 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

§ 13 Årsredovisning 
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 
föreningsstännna ska följande ärenden behandlas: 
l. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val 

av protokollförare 

2. godkännande av röstlängden 

3. val aven eller två justeringsmän 

4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. fastställande av dagordningen 

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

10. medlemsavgift för konnnande verksamhetsår 

Il. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

14. val av valberedning 

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. 

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekonnna. Kallelsen ska utfärdas tidigast fYra veckor före och senast två veckor 
före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post 
till samtliga medlennnar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorerna om detta genom brev. 



Protokoll fört vid föreningsstämma för Chiron ekonomiska föreni~-;6;fttR;M# 
2014, Sala. UN 

KommunstyrelSens förvaltning 

Närvarande:JeaJme Kankindi, Farzad Yary och Gunnel Söderström 
Ink. 2014 -09- 2 4 

DJarlenr ~ AktbIlaga 

§ l Mötetöppnades av Farzad Yary som hälsade alla välkomna och 'fr»:rn1'li71'P""----J 

syftet med mötet. 

§2 Gunnel Söderström valdes till ordförande vid föreningsstämman. 

§3 Ordförande anmälde Jeanne Kankindi som protokollförare vid 
föreningsstämman. 

§4 

§5 

Farzad Yary valdes till justeringsman. 

Föreningsstämman valde enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de 
föreslagna stadgarna Chiron ekonomisk förening. 
Om det föreslagna namnet inte kan godkännas av Bolagsverket, beslutade 
stänunan att ge styrelsen fukkmakt att Idreslå nya företagsnamn. Det 
beslutades vidare att styrelsen i samband med regilireringen av föreningen ska 
ha rätt att göra de redaktionella ändringar i stadgama som kan behövas. 

§6 Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie 
stämman välja 3 styrelseledamöter. 
Föreningsstämman valde: 
Jeanne Kankindi, Farzad Yary och Gunnel Söderström 

& 7 Till revisor för tiden fram till slutet av de Idrsta ordinarie föreningsstämman 
valdes Lars Alesiö 

§8 Mötet avslutades 

Vid Protokollet OrdIdrande för föreningsstämman 

--:--

d20 D iI€ I<a D b iWI ~ 
Jeanne Kankindi 

Justeringsman 

Farzad Yary 
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